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అంకితం 

— పెర్యాంజ్ల యాదగిరి 



సారస్వత వికాన సమితి 
ఖిలాషాహపురం 

a ె ర్మా రశ యాదగిరి న్యాతం త్య సమరవీరుడు. ఆనాడు 

ప్రైచరాజాదు రాష్ట్ర విమాచన కోసం సాగిన పోరాటంలో చురుకుగా 

పాల్గొన్నాడు తస 1? వ ఏటనే కెలంగాణా సాయుధ పోరాటంలో 

చెరి నిజాం నిరంకుశ పరిపాలన నెదురొడ్డినాడు. అజ్ఞాత జీవితాన్ని గడు 

పుతూ తుషాకి ధరించి “ఖబడ్జార్! ఖబడ్డార్: నై జాం పాదుషాహేః” 

సింహగర్జన చేసిన గెరిల్లా సైనికుడు కొంతకాలంపాటు కారాగార శిత 

కూడ అనుభవించినాడు. ఆయున మా ఊరివాడు కావడం మాకు గరా 

కారణం. సర్ధార్ సర్వాయి పాపన్న కాలంనుండి వస్తున్న పీరోచి 

సముజ్జల నాంస్కృతీక వారసత్వాన్ని కాపాడడంలో అయం తన 

బాధ్యతను తాను నిర్వహించగలుగుతున్నందులకు (శ్రీ యాదగిరిని 
అభినందిస్తున్నాం. ఆతని అనుభవాల్ని మా సంస్థ తరపున పుస్తక 

రూపంలో (పచురింస గలుగు తున్నందులకు మేమెంతో ఆనందిస్తున్నాం. 

ఇటువంటి విరగేనికుల అనుభవాల్ని, ఆలోచనల్ని పుస్తక 

రూవంలో ఒకచోట కూర్చుడం భవిష్యత్ పరిశోధకులకూ, చర్మితకారు 

లకూ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని విశ్వసీస్తున్నాం. యువకులకు 

అఆదర్శ్మ్వపాయంగానూ ఉండి ఉ తేజాన్ని కలిగిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం" 
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ఈ పుస్తక |వచురణలో మాతో సహకరించిన ఉదారులకూ 

విద్యావంతులకూ, గ్రామ 'పజలందదికి కృతజ్ఞతాభివందనాలు. మమ్మల్ని 

ప్రోత్సహించి ముందుకు సడిపించిన త్రీ "పేర్వారం రాములు, ఐ.పి.ఎస్, 

శీ పొన్నాల వెంకట రామనర్సయ్య, (వ్రముఖ హారి, డ్రామికవేక్త 

శ పొన్నాల లకయ్య, శీ పెర్మాండ్ల జగన్మోహన్గారలకు మా 

ధన్యవాదాలు, 

ఇట్లు, 
చా 

జనగాం నరసింహా, శ రెడ్డీ 

అధ్యక్షుడు. 

ఉపాధ్యక్షులు ‘ సహాయ కార్యదర్శులు $ 

అగిశెట్టి అంజయ్య ముమ్మాడి రామకృష్ణయ్య 
a ట్ 

(తిపురారి శ్రీరామమూ క్రి ర్ నాగులగాని నర్సయ్య 

ది 17.90.1908 



నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు 

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సిండికేటు సభ్వుడు 

అధికార భాషా సంఘం సభ్యుడు 

కేం్మద సాహితృ ఆకాడమీ సభ్వుడం 

సందేశం 

జగన్నాథం 

తమ్ముడూ : 

ఇలిఫోన్ఆఫీసురోడ్డు 

చీరాల_ర2 81558 

(కాశం జిల్లా 

ది 5.9_1988 

తెలంగాణా పోరాటాలకి పుద్ధిల్లు, అభిమానానికి అగభూమీ, 

ఆ పోరాటాల్లో (పత్యక్షంగా పాల్గొన్న త్రీ సెర్మాండ్ల యాదగిరి 

పుస్తకం రాయడం హర్షదాయకం. వారి కొర్యకమం నిష్యఘ్నంగా 

సాగుగాక ! ఇలాంటి మంచి పనులు ఎన్నైనా చేయండి. ఫఇయించండి, 

మీ అన్నయ్య, 

= నాగభెరవ 
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శద్ధాంజలి 

మాకు పూర్వీకులు సంపాదించిన స్థిర, చరాస్తులు ఏమీ లేవు, 

మా తండిగారైన స్వర్గియ పెర్మాండ్ల రామయ్య గారు పేద కుటుంబ 

ములో పుట్టి స్వంత కావ్యపై నిలండి వృద్ధిలోనికి వచ్చిన వ్యక్తి 
కావటం ఒక విశేషం శీ నెల్లుట శెశవరావు, ళీ లింగాల వెంకట 

రంగా రెడ్డి, దొరల భూములు చెరి 50 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని 

కాస్తు చేస్తూ చిన్న చిన్నగా మధ్య తరగతి కొలుదారుగా ఎదిగినాడు 

అందులో వచ్చే ఆదాయంతోడే మరో శల ఎకరాలు వేరే వారి వన 

కొని వట్టాదారుగా చలామణి అయ్యాడు. ఈ భూములకు తోడుగా 

నాడు కల్లు ముస్తాజర్ (కంటాక్టర్) గాను, చిన్నగా బట్టల వ్యాపారం 

కూడా చేసేది. ఆ వచ్చే ఆదాయంతో మా కుటుంంము కాస్త కుదుట 

బడింది. ఇక మా తం్మడిగారి స్తభావము ఏ విషయాన్నైన చాల 

ముక్కు. సూటిగా, కుండ బగ్గలు కొట్టినట్టుగా వ్యవహరించే. వాడు. 

దొరల జులుంలు, లంచాలు, వేధింపులు, విరి గుమస్హాల దోపిడీలు, 

కుటలు దగా చేయడం లాందివి ఎదిరించ కున్నా గిట్టని వాడుగా 

నిలిచాడు. 

దొరల గుమస్తాలకు మా తం్మడిగారంపె ఏ మాతం సరివడేది 

కాడు. అందుకే దొరల చెవుల్లో జోరీగల్లాగా జొరబడి కపట బుద్ధితో 

నచ్చజెప్పి, యిచ్చిన కౌలు భూములను, తిరిగి లాక్కునేలా చేశారు. 

కారణం వీడు దినదినం మన కన్నా ముండు వెళ్ళేటట్లు ఉన్నాడు; 

ఆర్థికంగా దెబ్బ తీస్తే తప్ప, తమ చెన్సు చేతుల్లోకి రాడని ఊహించారు, 
ఉన్న భూములు కాస్త ఊడ బెరికినారు. దానితో ఆర్థిక పరిస్థితులు 
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తల్మకిందులై నవి. ఉన్న వశువులకు సైతం మేతలేకుండా చేయటంతో 

ఆవుల నుంద దెబ్బ తిన్నది, పంటలు లేవు, అప్పుల బాధలు అందుకు 

తోడు నిల్వగా కౌలు భూములు తిరిగి పొందేందుకు చట్టవరంగా కోర్టుల 

చుట్టూ (వదకణాలు, అప్పటి పరెస్థితి తలచు కుంటేనే ఒప జల 

దరిస్తూంది. అందుకే దొరల చేత, దొరల గుమస్తాల చేత కౌలు 

దారుకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురౌతవో ఆవన్ని మా తర్మడి గారు 

ఆనుభవించారు. అయినా దొరలకు, వారి తాబేదారులక దేహి అని 

వేడుకోలేదు. వారికి లొంగ లేదు. తలవంచలేదు 

ఇక స్వర్గీయ "పేర్వారం నంతాజీగాఎ గూక్చి నాలుగు మాటలు 

వవ్వుకపోతే అసలు నాకు తృప్తి ఉండదు, వీరు నాకు అన్న కావాలి. 

మా కుటుంబము, వీరి కుటుంబము వేరువేరు కుటుంబాలయినప్పటికి, 

ఒకే వానతో ఉండి, ఒకే గూటి పిల్లలవలె కలసి మెలసి ఆన్యోన్యత, 

ఆప్యాయతతో నెకరి కష్ట సుఖాలలో మరియొకరు పాలువంచుకుంటూ 

ఊండేవారము. 

మా తర్మడిగారు దొరలతో ఏ విధంగా కష్టాలను అనుభవించారో, 

అదేవిధంగా వీరి పాలివారు దొరల అండనబేరి వీరి షిన్న వయస్సులోనే 

నానా బాధలకు గురిచేశారు. 



ఆటు నూ తండిగారు, ఇటు సంతన్నగారు |వత్యక్షంగా అనుభ 

వించినవి, నేను విన్నవి, కన్నవి కావటంచెత ఆ అనుభవంకూడ నన్ను 

ఈ ఉద్యషంతోనికి దూకటానికి పురకొల్పిందేమో శా మనస్సు యని 

అయితే అదే ఉద్య కిత్సా రాన్ని సమస్యలయెడల మా 

న్న గాంతో. విభేదించటమేకాదు, ఎదిరించిన సంఘటనలు కూడ 

వొరే తమ్మీ ! కోపం 
యు 

తగరేడురా ఇంకా: అంటూ పలకరించీదారు ఏంతో ఆప్యాయంగా. 

అందుకె నిన్ను కనిపెంచి కొంతలో కౌంరిశా. విజ్ఞానమిచ్చిను 

మా తండిగాంకీ, నాకెంతో అనభదమి ంచ్చిన సంతన్నగారికి ఎంతో 

యమిజపడి ఉన్నాను. ఆ బుణం. రీరువోవాలంట వారకి మనసారా 

| శద్దాంజలి అర్పించుకోవటమే నాకు తృ స్తే యణ విముక్తి . 

పురం — వెర్మాండ్డ యాదగిరి. 
91983 మీ శ = ర్త లలి 
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కృతజ్ఞతలు 

ఈ రివని చెయ్యడానికి నాకు కోండంత ద్రైర్యం యిచ్చి, క్ు 

వెట్లా వాస్తే బాగే ఉండనివ్వు. సీవు మాట్లాడుతున్న భాషలో 

ఉంటేనే అందంగా వుంటుంది దిన్ని మరెన్వరితోనో మంచిగా ఉండా 

సే భావం చేచ్బతినవచ్చని నలహా యివ్వటమే కొదు, 

లువడలానికి ఎనలేని సహాయ సంపక్షుల 
వాడు, ఇంకొ నా వాడవాడు, అంతేనా. 

అని [వాయి స్తే, ణు 

ఇది పుస్తక రూపంలో 

నిచ్చి ఆదుకున్న నా వ 

వయస్సులో నా కన్న చిన్నవాడు, ఆయినా చదువులో నేనందుకోలేనంత 

సెక్టవాడుగా ఎదిగి, ఓరుగల్లు కాకతీయ తెలుగు సింహానం మీద 

కూర్చుండి తెలంగాణ ఊ ర్తర దిశను తెలుగు వెలుగును పిరదమ్ము తున్న 

చీరంజీవుడు, 'పేద్వోరం జగన్నాథం నావాడు కోవటం, నాకెంతో 

ed 

acl 

గౌరవం, నా ఊరికెంతో గర్వకారణం. 

ఆయినా ఒది ఓక పుస్తక రూపంలో సమ్మగంగో (వాయాలనే 

తలంపు మాతం 19078 నుండి ౧న్ను వేధిస్తూనే ఉంది. అది నాళ 

మించిన పనియని, ఆసాధ్యమని అనుకుంటూనే. విషయ గేకరణకు 

వూనుకొన్నాను తీరిక చేళతో. నేను ఆ రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబ 

ఆస్తుల గొడవల్లో ఇరుక్కొని. కోర్టు, పోలీసు స్టేషనుల చుట్టూ 

(పదకషణలు, దీనికి తోడుగా ఆర్థిక చీక్కుల వలయంలోపడ్ గెలగిల్లాడ 

టముతో అంతరాయం కలిగింది అ బిక్కులు ఇప్పటికి తొలగ 

నస్సటికి ఇక లాభం లేదు, చాయాలనే వట్టుదల వచ్చింది. 

‘Xx 



ముఖ్యంగా శీ చొల్లేటి నృశింహ్మరామళర్మగారు ఆయుర్వేదం 

రించిన వివరాలు, |: హనుమాండ్ల ఆగయ్యగారు నాటి. విద్యా సంగీత 

హాహిత్య కళల గురించి, / మంగు వెంకటయ్యగారు _ ఆర్యనమాజ్, 

హిందూ పకషత్తోపాటి కాచీయో దమ పుట్టుపూర్వో త్రరాల, 

కాం గెస్కు సంబంధించిన కొని సంఘటనలు, తీ హనుమాండ్ల 

రహరి, శీ ఎరం భద శీ అగిెదై శ్రీశైలం, ట్రీ చిలుపూం 

వద్మయ్య మొదలగువారు, నాది అనుభవాలను చెప్పుకు పోతుంకే 
అప్పుడు తెలిసింది నా వల్లెకు ఇంత చర్మిత వృందా? ఆని 

క్రీ మం దెంకయయ్యగా. రిచ్చీం ఎదకాల (ప్రకారం ఆయా 

సంవత్సరాలలో జరిగినివని భావించడం జంగింది. ఖచ్చితంగా ఫలానా 

తేది అని నెప్పలేక పోయినప్పటికి ఆ జరిగిన సంఘటనలు వా స్పవికతకు 

అతి దగ్గరగా పోవటానికి ప్రయత్నించాను. 

అడుగడుగునా నా రచ ఫర్వారేదురా ఆని ముందుకు నడిపిన 

తీ కేశ పెద్ది శారాయణరాజుగారికి, ఇంకా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే 

అసలుకె ఎసరొచ్చి వొలికిపోతే ! అని హెచ్చరించిన కీ మంగు 

సంజీవయ్యగారికి, ఇది చదువుతుంకే నిజంగా ఆ పోరాటాలన్ని కళ? 

ముందు కదలాడినవని చెప్పిన నాటి హోరాట మ్మితుడు శే గుజ్జుల 

వీరయ్యగారికి, చా వంకరటింకర చిత్తు వతిని ఎంతో ఓపికతోను? 

మరెంతో తద్ధతోనూ, విసుగు విరామ మెరుగక అందంగా [వాసి యిచ్చిన 

Wal 



డీ ముమ్మాడి రామకిప య్యగారికి, ఆయినతో సహకరించీన ణీ నాగుల 

గాని నిరసింగంగావికి నేనెంతో ఎొణవడి యున్నాను ఆ బుణం ఇంక 

నేకు డ్ర్యు కొందు కూడా 

ఆఅటాగ ఈ పు సికానికి అందంగా నా భావాలకు తగ్గట్లుగా ముఖ 
భ్ న సు 

చ్మితాన్ని చ్యికంచిని షై తా వ్మీరాజుగారికి నా థిన్యవాదాలు ఈ 

పునక |వదరణలో ఒహకర౦ంచిని కాకతియ విళ్ళ్యవిద్దాలయం ఆధ్చాప 

కులు డా॥ ఎ ధూమయ్యగారిక్కీ మాధవీ ైంటర్స్ అధినేత నాహెతీ 

వేత్త ఊట్రకొండలు కృతజ్ఞతాభవందనాలు. అందరికి మికో 
శా ౧ - ఇ 

వారి మనసారా హృదయపూర్వక రృతజ్ఞితలు అర్పించుకొంటున్నాను. 

ఖిలాషాహపుంం ఇండ యావగిరి. 

ది 17001085 
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“తెలంగాణా అమరవీరుల స్మారక ట్రస్టు” 

మహం భవన్, హిమాయత్నగర్, హెదరావాదు-లిలి, 

ఒక (పశంస 

“ఇది నా వూరు-నేను జన్మించిన పీరగడ్డ” 

ఈ పుస్తకం, చిలాష్షాఃపురం (గామరిళో మొదటి నుంచి చివర 
పరళ్కు తెలంగాణా స్వాతంత్య పోరాటములో వచ్చిన పరిణామాలకు 
(వజళ్లో వీవిశ రూపాలలో వచ్చిన చైతన్యమునకు, నాదా పోరాటాలలో 
హీల్తోనీన విధానాలకు ఆద్దము వట్టుచున్నది, 

ఖలాషాఃపురము జనగామ తొలూకొలోని ఒక (వధానమైన 

(గ్రామము, గ్లీనికి దార్మితిక ప్రాధాన్యము గూడా ఉన్నడి, “మొగలు 
పాదుషా బారంగజేబు నెదిరించీన విష్ణవవీరుడు సర్ధార్ సర్వాయి పాపన్న 

మా ఊర్లో కట్టిందిన ఎత్తైన కోట బురుజులు అనునిత్యం ఊ శ్రేజాన్ని 

కలిసురహాయీ” స 

ఈ పుస్తకమును (వాసినవాళు వై వ్రేశారి నీరంకుళ తానికి రోజా 

కార్డు డార్భశ్యాఖకు న్ల్యత్తిరేశంగా ఇరిగిన సాయుధ హోరాటముతో 

స్వయంగా చషాళ్లానిన ఛిచాషాఖష్మదళ, న్నీవాషి. శ్రీ ప్రైరుమ్ధాంద్ధ యాదగిరి 
గారు, 



ఈ పుస్తకము నందు క్రి యాదగిరిగారు, ఆరంభము నుండి 

ఖిలాషాఃపురము |పజలు జమీందారుల మరియు జాగీర్జారుల ప్యూడల్ 

దోపిడికి, నైజాం ఫ్యూడల్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా పోరా 

డారో కండ్లకు కట్టినట్టు వివరించారు, 

ఖిలాషాఃపురము (గ్రామము, నా మితుడు కాకతీయ విశ్వవిద్యా 

లయమునందు తెలుగు [పొఫెసర్గానుష్న శం "పేర్వారం జగన్నాధంగాం 

స్వగామం కూడా. వీరు రచించిన వృషభ పురాణంలో “న్వకీయం” 

శీర్షిక [కింద తమి [గామం గురించి ఈకింది ఆస_క్రికర మెన విషయాలు 

(వాళారు. దానిని |కింద పొందువరుచుచున్నాను. 

“నాకు వదమూడు సంవత్సరముల వయనున్నవ్వుతు దేశానికి 
న్వాళం్యత్యం వచ్చింది. ఐనా హైదరాబాదు రాష్ట్రానికి విముక్తి లభించ 

లేదు. ఇక్కడ నిజాంరాచరికాన్ని కూల దోయడం కోసం తెలంగాణాలో 

ఆం్మధ నుహానభ, కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకత్వం [కింద సాయుధ 

పోరాటము సాగింది. మా ఖిలాషాఃపురము (గామంలో ఖాన్లీ బడిలోను, 

ధర్మబడిలోను నాకు సనవాచరులుగా నుండిన శం సెరునూండ్డ యాదగిరి 

(ఈ (ంథక ర్ల), శ గుజ్జుల వీరయ్య, శం గుజ్జుల నోధాయణ నంటి 

యునయోధులు సాయధపోరాటములోకి దూకినారు.జనగామలోని అంధ 

భాషాభీ వర్దనీ పాఠశాలలో కూడా. నాకు పైతరగతిళో ఉండిన, చీట 

కోడూరు, నర్లకొండ (గ్రామాలకు జెందిన విద్యార్థులు కొందరు తుపాకి 

అట్టి, సాయుధ. పోకాొటాన్ని వధించారు. అంతేకాక ఆ బడ్లో నూకు 

హైతాలు శెప్పీన వంతులు... కీరా గానుగుపాటేీ నారాయణ రెడ్డి గన్ను చేత 

బట్టినారు. ఫో శర్వాక శ రిభభయిళో నో అయన ఛతాకార్డ “త్య సోల్ 
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జెందిన చాగంటి (గాదె రాజయ్య, గొల్డిపల్లి రాంమల్దయ్య అనే వారు 

కూడా రజాకార్ధ చేత అమానుషంగా చంనబడ్డారు. మా ఊరంతా ఏకమై, 

వడిశెలలు, బల్లాలు, బర్ఫీలు ధరించి రజాకార్ల నెదిరించి పోరాడిన నాటి 

వాత తేజస్సు నేటికి నా కన్నుల్లో కదలాతుతుంది.” 

ఇది క్లుప్తంగా. చెప్పబడిన భిలాషాఃపురము వీరగాథ, 

దీనినే సెరుమాండ్డ యాదగిరిగారు ఈ పుస్తకములో వివరంగా 

చెప్పారు. 

ఇది దేశభక్తులందరు, స్వాతంత్య సమరయాధులందరు చదువ 

దగిన పు సకము. 

21.10.1988 రావి నారాయణ రెడ్డి 



వందనములు 

బొయూ “స్వాతర్యత్యోద్యమంలో భిలాషాహాప్పరం" అను పస 

కొనికీ, తమ అమూల్యమైన సందేకొన్నివ్యమని కోరగానే, మొదట కా స 

అశ కఠ చూసీన్లూ 'నేనెరదుకయ్యా [వాసేది' ఆంటూ అందుకున్నారు, 

చకాచకా కన్ములు తీరగేన్తూ, హెడ్డింగులు చూస్తూ, నావంక శేసి చూసీ 

'నరే ఆసాంతం చదువుకాను, కాస్త ఓసిక, తీరిక కొవాలి' అన్నారు, 

ఆంశే; ఎంతో సంతృప్తి కలిగిందినాకు, నెమ్మదిగా, ఎంతో ఓపికతో 
చదివి సంత్భ పీ చెంది వళంస” రూవంలో నందేకాస్పీద్బీ నా యో 

క్కోషినీ సారకొం బేసినారు, 

న్రిజ్ఞారి నీరంక్లుళ శ్రోరిపాలన వొకవై పు, జమీందారీ ఉాగీరుదారీ, 
దొరల దోఫీడీ మరొక నై సు, నల్లేరు పే బండినలె సాగిపోతున్న నాటీ 

« రోణాల్టో, 'సీ భాంబెను దొర? నన్నోదులు డోర, ఆని వస్తులున్న 

బార్యాపిల్లలు, చయనీయంగా కొళ్ళ మీదవడి విలపిస్తున్న, ఆ బక్క, 

(బీక్కినబొమీకెల గూడుగా వున్న దిక్కు. తోచని రైతన్నను. వెన్ను 
"ట్ల లేపే శుందుకు నడిషి, సీరతెలంగాణా సాయుధ రైతాంగ గెరిల్లా 

ఫ్లోరాటాస్క = కంఖారావం వారించి, రోధసారథియై నడిసీంబిన నిన్లవ 

హకభుతు. క. -థోవి ఛారాయణ రెడ్డి గారికి, నేనే విధంగా షా 

జెవ్చుకోగల్లన్లు,. నా స్ండు నునన్సుతో వందనాలు ఠస్ప్స? 

పెర్యాండ్ల యాడ గిటీ' 

గ్రగవథక ర) 



రః రచన గురించి 
మన |గామానికి సంబంధించినంతవరకు పోరాటాలు బాలావరక్తు 

సవివరంగానే పేర్కొనబడి .౨ 
—_ తెలంగాణా పోరాట ఆశయ దడాధథసు అరిదుపర్ల (పయి 

శాగ్యతికావడం పగ రా వివరాలు బాగా ఏవరించిచ మైంది, 

— పోరాట దళ విథీజస, ఎప్కగడలు తదితర ఎధానాలుు బాగా 

వివరించడ మైనది. 

— ఈ రచన చదివిసింతనే, ఇందులో తొలగించవలనీన సంఘటపవలు 
లేను, చేర్చవలసినవీ చాలా అరుదుగానే ఉన్నవి. 

ముఖ్యంగా మన గామ పోరాట చర్మితంతా వివరంగా, చాల 

అద్భుతంగా అప్పటినుండి యిప్పటివరకు చాల శ్రాపకాలతో 

(నాకారు ఇందుకు శాకెంలో సంతోవం కోరిగింది 

= రొచస చదువుచున్నంతసేపు చెం తెలియకసో వడ మేకాతు, ఆ 

హోరాట గాధంకా నా కన్నులలో మెరెసినట్లు జలదరించింది 

శః మన (గామ చర రచన చెరగని ముదగా, కీర చర్మితగా 

చాలావరళు నిణాయితతో కూడుకొన్న రచనగా కీనిని గమ 

నించగొంళో ఎలాంటి నందేహంలేదు 

ఎ కొపున మీచే రచించబడిన ఈః (ప్రధమ రచన గాకుండ ఇక ముంచు 

ఇటువంటి నిజాయితితో కూడుకాన్న కొన్ని వివ్దవకర రచనల 

ద్వారా మన |గామమేకాకుండా దేళ యువజనులను చదువమ 
ఇను మేలుకొలిప్ [పేజా సేవలో పాల్గొని బడుగువర్గాల ఆక్కున్న 

తికి ఫాటువడి, అందుకు లోడ్పడగళివని ఆశించుచున్నాను 
ఇట్లు, 

లా 'గుజ్జుల వీరయ్య 

క పతం త్య ననమురయోకుడు 



ఆచార్య పేర్యారం జగన్నాథం 1/703 1c, మిధిచాసగగ్ 

తెలుగు కాఖాధ్యతులు వాలసము[దం, సానుమకొఎడ 

కాకతీయ పిక వ్రపిద్యాలయం వరంగల్లు - కీ0 6001 

వరంగల్లు - 506009 ది, 17.90.1988 

నలభై సంవత్సరాలకు ముందు 

తెలుగు తల్ది బిడ్డలం తెలంగాణ వీరులం 

మాత్య దేశ ముక్తి కోరకు పోరు నల్ప కదలినాం 

ఎటి సనుల గటిపెటి జబరసీ నెగురగౌొది 
క్ష ఇ క్ని (Am ద 

స్వేచ్చగాను గళుకు కొరకు అక్యోవయ్యి నిలచినాం 

1 

ఆనాదే తెలంగాణా సాయుధ పోరాట కాలంలో అడ్డాతంగో 

ఉండి పోరాటం సలిపేదళం |గామంలో |వవేశించి ఈ రేగ తున్ని సమ 

యంలో ఉక్సాహం ఉరకలు వే సేటటు గానం చేసిన మా” సంగ్ సాంగ్ 
ఇది, అనాతు వీళ్ళను 'నంగపోళ్ళు' అనేవారు అట్టా ఊరేగిన పిదప 

గామ చావడి వద్ద గుమి గూడిన |పజల్ని ఉద్రేశించి దవ నాయకులు 
ముందుగా కొన్ని పోరాటం గేయాలు పాడి న్నదేశాన్ని రగిల్కౌలిపి 

హోరాటం ఆశయాల్సీ అదర్శాళ్నీ (వజం ల్లో ర్రవ్యార్నీ గరంచి [వసం 

గించ్లేవాస, ఆ సీదవ దశం వేరే చోటికి వెళ్ళిపోయేది. ల “సంగపోక్ష' 

స్రార్టో (వవేశింఛగానే ముఖ్యంగా ముగ్గురు రాష్ట్రస్థాయి వాయకులకు 
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జేజేలు పలికేవాన్శ, ఆ నాయకులు గావ్ నావాయణ3ెడి ,బదం ఎలోరెడి, 

మళఖుం మొయ్యొద్ధిన్గారలు, ఈ తెలంగాణారై తాంగ సాయుధ పోరాటం 

అంతటికీ మా జనగామ కాలూక కేర్యద సాసం ౦గా ఉండెడీది, 

ఆప్పుడు జనగామ తాలూకొలో సూ ప్రాంత నాయకులుగా న్ 

నర్చింహులు, సీ. యాదగిరెరాన్స గారోలుండేపారు. వీళ్లు అప్ప.డప్పడు 

మా ఊరికి రహన్యంగా వచ్చి బబ్మచండెవారు. 

తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం ప్రారంభం కావడానికి ముందు 

మా ఊరికి చెందిన కొందరు విద్యార్టులం జసగామచబో చదుపుకుంటూ 

ఉండేవాళ్ళం. స్వాతం ల్యోద్యమం, ఆంధ్రోద్యమాల |వేఖభానంతో అప్ప 

డప్పుడే జనగానులో ఆంధ భాషాఖివర్ధనీ పాఠళాల వెలసింది. దీనికి 
పోటీగా జనగామలటోనే మునీర్ అహమద్ మెమోశియల్ పాఠళాం 

| పారంధించబడించి, జసగామళో వడ్తకొండకు వెళ్ళు సూర్లంలో ఊన్న 

న్వర్గీయ బంచారపు రాడికెగ్లిగారి ఇంటిని వేది రూపాయలకు కిరాయకు 
తీసుకొని మా డంరికి నందిన విద్యార్థలమంతా అందులో ఉండేవాళ్ళం, 

స్వర్లీయ'పేర్వారం నరహరి, న్వర్గీయ రామానుజపురం వరదయ్య 'ముస్తీ' 
పరీక్షలకు చదువుతుండేవాళ్ళ, నారాయణపురం గామానికి చెందిన నూ 

బంధువు = బుస్ఫా8 రామోజి కూడ మూతోపే ఉంటూ ముస్గి పరీక్షకు 

చదుపుతుండేవాడు. ఇది మదెక్ లేషన్కు నమంగా విర్వహంవబడిన 
ఉరూ భాషా నరీక్ష, మా |గామానికి చెందిన మరికొందరు విద్యార్దులు 

య్యరం చం్యదమౌెశి, య్మరం శ్రీశైలం, కలకుంట్ల యాడగికి, గలి 

కుంట్ల అంజయ్య గారలు కూడ విద్యాణ్యాసం కోసం జనగామకు నచ్చి 

కొద్ది రోజాలు మ్మాతమే ఉన్నట్లు గుర్తు, పీళ్ళంకా మరో ఇంట్లో ఊండే 

వాళ్ళు, స్వర్గీయ మంగు యాదగిరి, “న్వక్లీయ పుష్నాల ఆదారి। మంగు 
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సుదర్శనం, ఆలేట యాద గిరి, పేర్వారం జగన్నాథం ఆం్యధ దాషాథి 

వర్దనీ షాఠళకాబలో ఐదవ తరగతి చదువుతుం డేవాళ్ళు, ఈ పారజాలకు 

మూ ఊరివాడే అయిన తాడూరి వెంక 'పేశ్వురస్వామి అప్పుడు మొద 

మొదటి (వధానోపాభ్యాయుడు. , ఈతని జగజుడు స్వర్గీయ శ్రీనివాన 

స్వామి కూడ ఇదే పాఠశాలలో ఆధ్యాపకుడుగా ఉండెడివాడు. ఈ గోద 

కుల తర్మిడి గారైన స్వర్షీయ కాడూరి లకయ్య పంతులు మా ఊర్లో 

నాకే కాక ఇంకా చాలా మందికీ ఆవరాభ్నాసం చేయించిన 'మహోషే 

ధ్యాయులు”. గాదె వెంకటయ్య ఈతని అనుజుడు న్వర్లీయ గా దెమల్లయ్య 

మునీర్ అహమద్ మెమోరియల్ పాఠకాలలో ఐదవ తరగళి చదువు 

ఈండెడివాస్ళు. 

మేమంతా ఆరవ తరగతికి వచ్చే నాటికి అంటే _ 1కీ ఆగస్టు 

1947 నాడు దేశానికి న్వాతర్యత్యం వచ్చింది. అదే సమయంలో తెలం 

గాణాలో రైతాంగ నాయుధ పోరాటం ఉధృతరూనం ధరించింది. 

మరొకవైపు రశాకార్ష బెడద ఎక్కువైంది, ఊర్లకు ఊర్గనే 'ప్యెటోల్ 
ఫోసి తగుల బెట్టడం పిట్టల మాదిరిగా మనువన్ని తుపాకితో 

కాల్చడం గడ్డివాముల్లో నజీవంగా దహీంఒడం స్త్రీలను అమానుషంగా 

మానభంగం చేయడం ఆనాడు దశాకార్దభు రోజువారీ కార్య క మంగా 

మారింది, ఇక్కడ ఒక్ సంఘటన జ్ఞావకం చేస్తాను, జవగామలోని 

ధర్మస్మతంలేో ఒకనాడు సాయం గం ఆంధ మవాసథ వారి సటలు 

అచిగినాయి. బుజ్ఞ కధ కూడ చెప్పరు మా ఊరి విద్యార్జులమంతా 

ఈ సకలకు ఫోజరె సూ 'తికాన' కు తిరిగివస్తున్నాము, అన్నటిశే 

చాలా ర్మాతి అయింది. మధ్యలో వద్ధకొండకు వెళ్ళే దారిలో ఉన్న 

మోరీ నద్దకు చేరే సరికి కొందరు ఉశకౌయి జనం మమ్మల్ని అల్లరి 

“పెట్టినారు, 'అదదేరా నభ అసి ఎగతాళి శెసీ బూతుమాట లన్నారు. 

ఫంటనే. నేను, | వత్తీస్పందించి ఆలాంటి. బూతుమాటలతోనే తిరిగి బదులు 
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నేలికీనాను, అంతటితో వాళ్ళంతా రెచ్చిపోయి నన్ను కొట్ట వచ్చినారు. 

అప్పుడు నాతోటి నిద్యార్థలు నన్ను కాపాడినారు. ఇంటికి వచ్చిన పీదక 

ఇక ముందు నుంచి ఎప్పుడూ అనువుగాని చోట అధికంగా మాట్లా 

కూతదని నన్ను మందలీంచినారు. మరికొంత కాలానికి జనగామలో 

ఉండి మేను చదువులు కొనసాగించడం [(వమాదంగా పరిణమించింది, 

ఆంచువల్ల మేమంతా మా చదువులకు స్వస్తి చెప్పి, ముల్లెమూటలు సర్దు 

కనీ, భోరున వర్షం కురుస్తుండగా అర్హర్శాతి కాలి నడకన బయలుదేరి 

పతీ రవాన్యంగా మా న్వ(గామడి చేరుకున్నాం. ఆదే నమయంలో 

వహనువముకొండలోని జందువ్సల వద్ద ఉంటూ మర్కజీ పాఠశాలలో 

చదువుతుండే పెగ్మాండ్ల యాదగిరి కూడ చదువు మానేసీ న్వ్యగామం 

చెకుకున్నాడు ఇక్కడా నూ చదువులు ఆగిపోయినాయో ఆగ్క-రీనండీ 

పెర్మాండ్డ యాదగిరి సాయుధపోరాట చరిత ప్రారరిభమవుతున్నది, 
ఆ తరువాత రెండేండ్డకు మారి విద్యార్ధుల జట్టులో నుంచి నేనొక్క-ట్టి 
నూతమే చదువు కొనసాొగించినాను. 

'పెర్మారిడ్డే యాదగిరి నాకు చిన్నాయన వరుస వాడు. ఈతని 

తండ న్వర్గీయ షెర్మాండ్ల రామయ్య నాకు 'లాక అవుకాడు. డామయ్య 

తాత వరము ఖభాగనతో త్రముడు, వేతినిత్యం తిరుమణి తీరుకావృలేసిదే 

వచ్చి నీప్ట కూడ ముచ్టెనాడుకొదు. (క్రనుద తప్పకుండా వెష్టవ 
షృతికను తెప్పించుకుంటూ ఇంటి అరుగులమీద కూర్చుండి భగవన్నామ 

న్మరణతో కాలకేవం చేస్తుండేవాడు. నాకు నంచి చెడ్డల భారతమ్యం 
తెరిపీనవాడు. నాకే కాదు మా నాయన గారికీ జీవితానుభవాల్ని నూరి 
పోసినవాడు, అందుకే నూ నాయనగారు కూడ ఈయనపై ఏంతో గౌర 

వాన్ని (వదర్శించేవాడు, మా యాదగిరి దిన్నాయన ఈ (గంథాన్ని 

XVI 



తన తర్జీదర్మిడులకు అంకితం దేని వాళ్ళ బుణం తీర్చుకుంటున్న౦దుకు 
నేనెంతో ఆసందిసున్నాను. ఆయన్ని అఫ్నందిస్తున్నా ను. అనివందను 

చందనాలు సమర్శినున్నాను, 

యాదగిరి చిర్నాయన నాకు ఖౌన్లీ బళ్ళలో సహాధ్యాయి. మా 

వాడలోని వాడు, ఇంటి (సక్కనే ఇల్లు ఆత్మలు కొరిసీన కుటుం 

మి తులం. స్వర్షీయ ఎడ్డ చం్యచయ్య, స్వర్గీయ తిరువాయిప్పొడి నర 

సింహస్వామి గారలు మాకానాడు చదువులు చెప్పిన ఖాన్గీ వంతుళ్ళు- 
స్వర్గీయ గులాం తాయార్, స్వర్గీయ కోటప్ప పంతులు, స్వర్గీయ వాను 

మాండ్డ ఆగయ్య గాళలు మూక 'ధర్మబడి'లో చదును చెప్పిన పంచు్ట. 

బడీ చదువులు నచ్చకనో, అచ్చిరాక శో కోదండాలు ఎక్కడం, గోడకు 

మర్చీటు వేయడం వంటివి నూ యాదగిరి బిన్నాయన నా కండే 

ఎక్కువ పారే చేసి ఉంటాడు. సీక్ళ శింటీలో ఒక్క అప్బనేలెడు చెట్టు ఒక 

రామ సీతాషలం చెట్టు, పో కొబ్బరి చెట్టు, ఒక తాటి చెట్టు ఇంకా 

కొన్ని చేట్టు ఉండేవి. ఆల్ల నేండు పండ్ల కోనం (వేతి రోజు ఆ చెట్టు 

[కింద గుమిగూడడం, రోజుకొక్క. సారైనా తన్నుకోవడం మా కల 

వాటు, పగలంతా మో పెంటపురం దావ్లో ఈళలు కొట్టడం తస్పీని 

సరి కార్యకనుం. మా బట్టల్ని మేము నబ్బు పెట్టి తెల్లగా ఉ తుక్కో 
నగేం, ఉతికిన వాటిని స్వయంగా కసీ చేసుకోవతమం'టే మాకు స. 

ఇతడి గిన్నెలోనో లేక ఇంటు లోనో నీవ్పులు పోనీ ఇన్రీ చేయడం 

మేనూనాడు చేర్చీన విద్య, ఐట్టలు ఉచుక్కోవడానికి మేము అస్స, 

డవ్వుడూ 'జల్ఫాలబోడు' కు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఆ బోడు మీద రోంగనాయ 
ఫల గుడి చెంత ఆక్కడక్కూగా వర్షపు సళ్ళు ఆగి గుండముబవల 

ఉండేపీ, ఆ గుంగములలో బట్టలుతుక్కోని స్నానాలు' చేస్ మెల్లగా 

లు చేరుకునేనాళ్ళం. ఇక గోలీలాట, ' బొంగరాలాట; చిజ్లగోనె టి 
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లంటే మాకత్యంత దీతిపాత మైనవి, ఆటా మా బాల్యం ఆటపాటలతో 

ఆనురాగాలతో పోట్లాటలతో గడిచింది. 

4 

ఇక్కడ మళ్ళీ మొదలేకి వసాను. తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం 

సమయంలో చదువులు మానేసి జనగామ నుండి మేమూ, వానునుకొండ 

మండీ యాదగిగి చీన్నాయస మా న్వ్యగామం బరుకున్నామని ఇంతకు 

ముందే తెలిపీ ఉన్నాను రణాకార్ల దురాగతాల కారణంగా (వజలు 

తను ఆన్నీ పాస్తుల మీద, నివ: క్షి (పొణాల మీద కూడ ఆశలు వదులు 

కున్నారు, కెలంగాణం నివు కుంనటీ వలె వండి పోతున్న రోజులవి, 

పెద్దలు వనీ పాటలు వదలి, పిన్నలు చదువూ నంధ్యలు ఆషి షణమొకో 

యుగంగా కాలాన్ని ఈడుసున్నారు. చచ్చే ముందైనా నవ్వుతూ చావా 

అన్న వేదాంత ఛోరణితో మేను “పేకాజలతో కాలచేవం heals 

ఆనాడు' 'ఆడ్డు కోరు. మా కభ్యాసంలో ఉన్న ఆట.ఈః ఆడ్డుకర్తులో నే 

ఆరితేరిన వాబ్టిగా ఉందిని, రశాకార్లూ నిజాంపోలీసుం నుండి న. 

రశీంచుకోవడం కోసం వరాకవైపు యువకులతో (గామ రక్షక దళాలు 

ఏర్చడినాయి. అట్లా మా డంర్లోనూ లలమైన రశక దళాలు ఏర్పడి 

చురుకుగా నని శేసినాయి. గుజ్జుల వీరయ్య [గామ రవషక దళ నాయ 

'కుడుగా ఉండెడివాడు, ఈయన (ప్రతినిత్యం రశ్షక దళాల్ని వెంట తీను 
కాని రాాతంతా ఊర్లో గస్తీ తిరిగేవాడు. సవతి ర్మాతి కనీసం ఒకటి 
రెండు సార్డ యినా మా ఇంటికి వచ్చి నూ నాయన గారిని 'నంతన్నా' 

ఆని లేపే పలకరించి వెశ్ళేదాడు, రజాకార్డ వాహనాలు ఊర్లో వవేశంచ 

డానికి ఏల:లేకులడా అన్ని బాటల్లోనూ లోకః శ్ కందకాలు తోమ్మినారు. 

తెల్లగ తెల్లవార్లూ వాడవాడకూ వెలిసి నేగ్ట "మండుకుండేవ, ఆ నెగళ్ళ 
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వద్ద రక్షక దళ సాయకులు కావలా పడుదునేవారు. ఆక్కడ సేనుకూడ 
నడుకోవాలని ఆమీళోళ్సాపోన్ని (వదర్శిందేవాణి. ఐతే మా నాయనగారు 

గన్ను వోదిలేవారు కాదు. (వతి ఇంట్లో వడీఇలలూ, బల్హాలూ, ఖర్మీలూ 

నాటు తుపాకులూ తప్పకుండ ఉండేవి మా ఇంట్లో కూడ తరతరాలుగా 

వచ్చే షాతకాలం నాటి ఆయుధాలూ ఓక 'జజ్ఞాయి' ఉండేవి. వీటిని 

ఉద్యమ (పారంభంలోనే కమ్యూనిస్టులు తీనుకొని వెళ్ళినారు. (గామ 

రక్షణకోసం అవసర మైన నాటుళభుపాకులనంటి ఆయుధాల్నీ మందుగుండు 

సామగినీ మా ఊర్లోనే తయారు చేసేవారు, రజాకార్ల లారీలు గానూన్ని 

ముట్లడించడానికి వస్తున్నాయని తెలిసికోగానే సర్దార్ నర్వాయి పావన్న 

నిర్మించిన కోట బురుజుల మీద కావలా కాసే వ్యక్తి డప్పు కొచేవాడు, 

ఆప్పుడు వెంటనే ఇంటికొక వీరుడు వీరభ్మదుడై విజృంభించి ఊరు 

చుట్టూ వలయాకారంగా ఏర్పడి [గామాస్ని రక్షీించుకొనేవాళ్ళు, ఇంటికో 

పీఠ ననిత అవర కాళికగా 9వమెత్తి శ్మ్యతుపుల కంద్ధలో కారంచల్లి 

అత్మ రగణ చేనుకునేది, 

(గామ రతర దళానికి నాయకత్వం వహించిన కారణంగా 

గుజ్జుల వీరయ్య మీద రజాకార్ల కన్ను పడిందీ, ఈతణ్ణీ అంతం 

చేయాలని వాళ్ళు నీర్దయించుకున్నారు. ఇదీ తెలిసిన గుజాల వీరయ్య 
య! టు 

మొకానికే సాయుధ పోరాటంలో చేరినాడు. ఈయన కొంతకాలం 

ఆదిలాకాదు | పాంతంలో నూ పోరాటం నడిపిన విష్షవ్షయోరుడు. ఇదీ 

ఆయన జీవితంలో ఒక్ మలుపు, ఇంకా మూ ఊరికి చెందిన గుజుల 

నారాయణ వంటి మరికొందరు యునయెధులు సాయుఢ పోరాటానికి 

ఆంకిత మైనారు. 

అనవ్సడవ్వడూ మా ఊరికి వచ్చి వెళ్ళే 'సంగపోళ్ళ నుండి నేను 
పోరాటం పాటలు రానుకొని కలళస్థం చేసీ పాడుకుంటూ ఆనందించే 

XX 



వాణ్ణీ, ఉద్యమకారుల్ని చూసీ ఉస్పాంగి పోయేవాణ్ని. జనగామళోని 

ఆంధ భాషాభివర్ణనీ పాఠాలలో నాకు పాఠాలు చెప్పిన వంతులయ్య 

న్యర్లీయ గానుగుపాటి నారాయణరెడ్డి సాయుఢ సోరాటంలో చేరినాడు, 

ఒకనాడు ఈయణి రజాకారులు సోలీపురం [గామంలో వెంటాడి సట్టు 

కొని కాల్చి చంసినారు. ఈతని స్మృత్యర్థం = 

" వేజలు పడెడూ బాధ చూచి ఓర్వాలేక 
పంతులయ్యా సనికీ, ని చప్పొచ్చావు 

త్యాగమూ ర్లివి నీవురా  క్నామేడ్ ! ధన్యమూ దివి నీవురా। 

రాకాసి నై కాము రాషసాచర్యలను 

రూపుమాపీ |వజలు సుఖియించుటకుగాను 

రంగాన దూకినావూ ! క్మామేడ్ | రాక్షనుల తరిమినావూ!” 

అనే _వజాగీత మొకటి వెంటనే వదారంలోకి వచ్చింది. దీన్ని నేను 
ఆనాడే దళ నాయకులనుండి సేకరించి కంభన్టంచేని ఉంటిని. ఇదే 

ఆంధ భాషాధిపర్హని పాళశాలలో నాకు పె తరగతిలో ఉండిన భీట 

కోడూరు ముకుందారెడ్డి, వడ్డకొండ (గ్రామానికి చెందిన ఇంకా మరీ 

కొందిరు విద్యార్డులూ సాయుధ పోరాటంలో | వవేశించినారు. మున్లీ 

నరీశకు తయారవుతూ (పొద్దస్తమానం జనగామలో మా ఇంట్లోనే 
గడిపే చీట కోడూరు నారాయణరెడి కూడ తుపాకి చేత ధిట్టి సాయుథ 

హోరాటంలోకి దూకినాడు. వీళ్ళంతా అప్పుడవ్ప:కూ దళంతో కలిసి 

మా ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా నా ఉ్మదేకాసికీ ఉత్సాహానికి అవధులుఇచేపి 

కాదు. ఆంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితమే పాఠశాలలో నాకు సహ 

చరులుగా ఉన్న వాళ్ళనూ, పాఠాలు చెప్పిన వంశులయ్యనూ కొ క్త 

వేషంతో పోరాట దళంలో చూసేసరికి నాకొక విధమెన అనుభూతి 

న! 



కటుగుతుం చేది, పీరావేళం ముంచుకొని వచ్చేజి. బలే ఏం లాభం? 

అస్పటకి చా వయస్సు శకేవభం 158 సంవత్సరాలు మాత్రమే, 

తెలంగాణంలో సాయుధ పోరాటం [గామ్మగామంలో (వజ్వరిల్లిన 

రోజులవి, రేణికుంట రామిరెడ్డి, కుత్తారం రామి రెడ్డి, రజాకార్లతో 

హోరాడి వీరమరణం పోందిన వారలు మా కప్పుడు ఆందుతుండెడివి, 

నివ్టవపీరుడు స్వర్గీయ ఆరుట్ల రామచందదారెడ్డికి కొన్ని ఆద్భుత ళకళ్తు 

టున్నాయనీ ఆ మహిమలతో జయన పోలీసుల కన్నుగప్పి అంతర్జాన 
మవుతుంటాడనీ కొన్నీ గాధలు జనంలో [వేగార మైనాయి, ఇలాంటి 

వార్తలు విన్నప్పుడల్లా నాలోని ఉడుకు రక్తం ఉరకలు వేస్తూండేది* 

ఇదీ అనాటి పోరాట చరిత. ఆదిగో ఆటు తమ (ప్రాణాల్ని ఏలిడానం 

చేనిన త్యాగధనులు, ఇదిగో ఇటు తవు నర్వస్యాన్ని కోల్పోయిన 

కీ రికాయులు, వాళ్ళు ఆమరీ వీరులు, ఫీళు అఆకాజోంకులు. 

ఇక అసలు విషయానికి వస్తాను, తెలంగాణంళో సాయుధ 

పోరాటం సెగుతున్న కాలంలో ఆంటి 1947 [పొంతంలో నాకు శీ 

నంవళ్సరాల వయస్సు. యాదగిరి బిన్నాయనకు 17 సంవత్సరాలు. 

అయన దృఢ బిత్రం కలవాడు. కటువుగా కనిపించేవాడు. కై విరిది 

నట్టు మాట్లాడే స్వభావం ఉన్నవాడు, రాజీ బేరాలకు కావీచ్నేకాడుకాదు. 

పట్టిన నట్టు వదలనివాతు, సంఘ చింతన చేసేవాడు. అవసర మైతే 

ఏీవరినీ లెక్క చేయనివాడు, ఆటపాటలోగానీ, చదువు సంద్యల్లో గానీ 
మేము సహచరులం? 

ఒక్ రోజు'ఎద్పటిమాదిరిగా యాడగిరీ చిన్నాయస నాతో ఆట 

వాడడానికి రాలేదు. ఇతని ఇంటికి వెళ్ళీ మూ మూ 'కిష్టాయి' నడిగినాగు 

౫౫|| 



సమాధానం రాలేదు, మావాడిట్టో అతిగిచూగినాచు... ఇచూకీ థిలిద్డుల్లేద్లు, 
ఊరంతా వెదకీనాను, జాడ కనిపించలేదు గ్ర తుమీ జ్ఞ ఖడీగ్టివైను. 

మౌనంగా ఉండి మాటాడలేదు ప్రత | న 
చా చ “వమా 

గాను. రాతి గుండెను |పదర్శీంచింది. తూర్పున 'రావిచెట్టు' నడీ గి 

నాను. దాని అకులు కూకుల్లా కద లాడీనాయి. ఊ తరాన నూ “పెంటి 

పురంబావి' నడి గినాను, కర్టోల ఇలధీవలె కనిపంచింది. దశణాన 

'ధర్మఐడీ' నడిగినాను. “సంఘం కరోణం గచ్చామి” అన్నమాటలు 

దాని గోడల సందులోనుంచి సన్నగా వినిపించినాయి. ను రెక్క డీకి 

వెళ్ళినట్లు? ఆయన ఏం చేనున్స టు ?? 
గా ~ ap 

"గద దిగరా నైజాం రాజా వద్దోరీపోరా ! 

పాగదోర్ సీ కసాలు పాలన 

స్వాతం త్యోజ్వల జగత్తులో 

హపోరాటంబ్లున సీ (పమత్వముకు 
గోరి గట్టుటే నిక్కము రాఖి 

అన్న పాట తెలంగాణా ధర్మితిలో [సతిధ్యనించింది, 

ఇళ చదివి మీరె పోల్బుకోండి 

"పెర్మాండ్ల యాదీ గిరిని. 

పేర్వారం జగన్నాథం 
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ఉన్నది ఉండవలనీంది. 

న్ఫూ ర్రినినున్నడిగా: సన్నూ రినిసున్న ట్లుగా 
ణక ఇక్కడ 

వంచిన వచ్చిన 

(— ) (మెచ్చుకొనే పిధ ంగా) 

రావల్సింది రావలసిందె 

కొండెలి కొం పెలీ 

శ9 నృసించవాళర్మ 10 చొల్లేటి నృసీంహ కర్మ 
లేటి 
ఖా 

మడీకౌండ, మెటుగుట్ర మడికొండ మెట్టుగుట 

యువనాయకుడై యువనాయకుడై న 

ఆట్టడుగునడిన అట్టడుగున పి 

క టూరి కటుకూరి 

అగ్నిగుండం అగ్నినర్మతం 

కాలమానక కాలిసూడక 

అరకు వరోకు 
(గామాన్ని [1గామాల్ని 

ఎందుకు ఎందరు 

శంక నికి శణ కణానికి 
దొరక దొరకి 

న్వకూపుల ల స్యురూపులై న 

బౌండ బెండ్ 

110 = 101 పుటలు ఆటు_ఉటుగా నడ్నవి, గు ర్రీశచవలెను. 

HRI 



అఆ వూరు - 

నేను జన్మీంచిన 

కొతీ ముందా? లేక కోలం ముందా? అనె పీక్నుకు వెద్దలు 

వీద్యావేత్తలు--ఏచి ముందంటాలో నాకేమీ తెలియదు, కాని గౌ 

పట్టుకు నేను కత్తే నుందంటాను. ఎందుకంటాడా! నా ఊరు చర్మిత 

కాన్న వెనక్కు వెళ్ళి బెల్ఫుకులి తె నోకు తెల్పింది కొ త్తేనన్। 

నేటికి మూడుపంచల నంపత్సరోల [కతం ముగఠ్ చకవర్తల 

పాదాల[కించ మన దేశం నలిగిపోతుంపె, మన సీమలు వల్హకాడు 

లౌతుంచె, చూస్తూ సహించలేని ఎరులెందరో, బుగల్ స్మామూజ్యూ 

నికి ఎదురు తిరగరు. అటు వీర్ శివాథీ మహారాష్ట్ర మొదబు ఉత్తర 

భారతాన్ని మూపివేస్తున్న రోజుల్లోనీ,. దక్షిణంలో ముఖ్యంగా. నున 
తెలుగు గడ్డపై మన సర్వాయి పాపన్న మొగల్ చక్రవర్తుల లౌటే 
డాతులైన గోలుకొండ నపాబుల, వైకాచిక పరిపాలనవై తిరుగు 
జాటుకు నర్వొళక్తులను నమీకరించాడు, ఉ పరిపాలనలో ఆజగిమణగి 

క్షే 



న్నిదాణంతో వున్న పల్లె యువకుల కూడగట్టాడు. 

మా గద్ద వై ఆ కోటను నిర్మించుటకు ఒక సమయమున సం 

పరిశీలన జరు చుండగా, (పక్కనే యున్న ఒక్ పొదలో నుండి 

కుందేలులేచి బాపన్న వెంటయున్న కుక్కను తరిమించటః ఆ సామెట 
ఈ కోటకు పంది. 

ఇదీ సంభవం కావచ్చు. మరి వీది సంథవం? చలిగీమల 

చేత సర్పం ఎట్టా చచ్చింది? బచు ఇండాలళో శసి ఆస మించసి 

స్మామాజ్యాన్నేరిన, చెల్లదారతనాన్ని తన చిన్న నీవి మదికి ఎట్లా 
తరిమిందీ: ఈ రెంథటూ. వాస్టవమే అయితీ-ఆ సాధు జంతుపులై ౫ 

మెండేళ్ళు ఒత చై తతమఘుకూత్రదనీ ఏమైనా వుందా? 

శః పాల భారాన్ని ఏలుతున్న [కూర చ క్రవప్తలను 

ఓంరేళ్ళలాంటి సాధుజనమే తరిమి కొట్టింది. శాంతి కౌరకు, స్వేచ్చ 
కొరకు, ముందు వాసన తన కత్తిని యుశిపించాడు, తర్వాతే 

శాంతి oe అవ్వడు స్వేచ్చ, ఏర్పడింది, ఇకసొఫీగా నాగింది 

కలం. సాగించ ముందుకు, ఈ గత్డమీల సంద సంపషత్సరాలకు 

కలం సడీదీనట్లుగా దాఖలాలు వృన్ననీ నేటికి. అదీ శ్రీ పాగాల 

శరభయ్య గారి కుమారుడు శ్రీ కొటూర య్యగారు నేటికి సుమారు 

రెండు వందల సంవత్సరాల నాడు తన కలంతో (ఘంటము) “బసవ 

రాఖీయం", “చింకాఘణి" ఆను చైత్య (గంథములను శాటీయాకువ 

వైన వానుకొన్నవి నేటికి వారీ నాలుగవ మనుమడైన శ్రీ పాగాల 



పపీఠదంగారి పేద్ద భ(దస ర చబశీయన్నవి, అ తాళ సత 

గింథతములు, 

నాడు గోడ కులానీకి చెందిన నీరాష్టయ పాపన్న ఈ కోటను 

నిర్మించి మొగ చక వర్తులకు ఎదురుతిరిగి పాణాలొడ్డీతే, నన్న 

మున్న నే అడే గొడ కులానీకి చెందిన సురో వీరుడు--నిజొం సరిపాల 

సక్కు జమీందారీ జాగీరుదారి, భూస్వామ్య విధానం రడ్డు కొరకు 

సాగిన సాయుధ ర్రైకాంగ పోరాటానికి ఆయుదాన్ని చెత దరించి ఈ 
రోట పైనే పహరా కాన్తూ |సాణాలొడ్డిందీ అమరుక్షే న మన గొల్లపల్లి 

రాంమల్లయ్య గారు, తర్వాతే కాంతి ఏర్పడింది. అందుకే నా కలం 

ముందుకు నాగుచున్నది, 

పకృ కిలో నుందరంగొ దీద్దుకున్న నా పల్లె 

పా (గొనళి హన్మకొండ హే రాడార్ రహాభోరీకీ (8) దలు 

కిల్రో మీటర్ల దూరం రఘునాధీవల్లీ ర్రై ల్వేస్టేషన్కు సరిగ్గా సడనుటీ 

దిశలో వంది, హాస్ జ్ 'ఖిలాషా?ప్పరం” ॥ 

నాడు ఎపరైనా [గ్రామానీకి రాచలిష్తే భీలాను (కోట) చూస్తూ 

పయనిస్తే సరి, దట్టమైన కండలు, [కిక్కిరిసీన మోదుగలు, చేసలు, 

సందలు, తమ్ములు, తాటితోప్పల మధ్యనుండి వంకర టింకరగా 

యున్న బాటలు, ఒంటరీగొ వట్టపగలు నడిచినా భయసడక మానడు 

ఏ వ్యక్తి ఆయినా, ఆభా నడచి వచ్చిన వ్యక్షీకి నాడు నేడు (గ్రామ్ 

8 



ముంగిటిలో యున్న రావిచెట్టు సుస్వాగతం పలికి చల్టని గాలిత్" 

"సీడకిరునుంచి, 

ఇక మా (గామ (ప్రధాన వీధిగుండా నడుస్తూ (గామ నది 
చొడ్టుకు చేరుకోగానే నాలుగు బాటల కూడలి మడ్యన ఎత్తైన ఒకె 

చావడి దానీ వై నాటి విజయ సంకేతంగా యున్న ఓక్ 'నోటు ఫిరంగి, 

చౌన్ని గుంద్దు వదులుగా. తర్శసమిక్చేవీ, ఆ ఫిరంగిని చూడగానే, 
ఎవ్వరికైనా ఓహో ఇది ఒరగడ్డా, ఇదేనా మొగల్ సామాజ్యానికి, 
గోలుకొండ నవాబుల పతనానికి ప్టోర్రిదెబ్బ కొట్టింది ఇర గ్రారేనా? అని 

ఆనుకొని అక్కడి నుండి తిన్నగా వ ఉత్తరము వైపుకు తిరిగి వంది 

గీశాలు నదుస్తామో కేదో, కోఓ ముఖి ద్వారం వచ్చేస్తుంది. 

ముందు దటీణర వైపు అతీ నామాన్యంగా ఫున్న ద్వారం 

నుండీ తూర గళకు తిరగానే, అరి [బహ్మాండమైన ఎతైన దుర్చేధ్య ౧ ఎ వ = 
మైన [పధాన ద్యారం వచ్చేస్తుంది," ఆ నిర్మాణాన్ని తలపైకెత్తి 

చూస్తూ పదడుగులు వేశామో' లేదో, లకి చిన్నదైన మూదవ ద్వారం 
పచ్చేస్తుంది. ఆ దాషరంనుండి విశాలమైన కోటలోకి (ఫచేశించాలం పి, 

పూర్తిగా చేతులు భూమికి ఆనిచ్చి వంగి నడవటమొ లేక కూర్చుండి 
సోవటమో ఇర్లార్సిందే. 

శృతువు దుర్భేద్యమైన ఎత్తైన డ్వాఠాన్నీ పగులగొట్టి రాగల్లుచే 

ఈ చిన్న సామాన్యమైన 'మూడవీ.ధ్వారం ద్వాటీ లోనికి ౫ ప్రవెకించా 

లంటి ఇరువైపుల కోట నుండి ఆ సాడు నగల. అగో. నూనెను. వైన 



[కుమ్మరించవారట, ఇది ఎట్టాగో తప్పుకున్నా శ|తువు ఏ విధమైన 

పోరాటాన్నీ సలపకుండా కూర్చుండి నెమ్మదిగా కోటలోకి (పవేశించు 

టకు సాహసీస్తే క తువ్పును అతి సురుఫఘ్రిగా దెబ్బకొచై వీధింగా 

నిర్మించబడింది, 

ఇక మనం యివన్నీ డాట్ లోనికి (ప్రవేశించగానే విశాలమైన 

స్థం, మధ్యలో ఎదురగా వరో ఎడైన లురుజు దర్శనమిస్తుంది. 

అప్పుడు గాని మనకు ఈ దుక్చేర్య మైన దుర్గాన్న్ వశోవరచుకున్నంత 

అనుభూతిని పొందుతాము. ఆ సంతోషం తోటె కోట ఉత్తరం 

వైపూ నడుస్తూ గైరురి మూలకు ఎక్కి పిట్టగోడ [పక్కన నిలబడి 
చూస్తుంటె పకృతి [పసాదించిన దృశ్యాలు చున కళ్ళముందు కదు 

లారుకాయి తెర మీటి వృశ్యంలా, 

జంించిని ఎరుగను తన టాథాగనృ ఎల్టలను నిటారుగా 

స్లిజడి చూర్తుం సె, రొండలు, కోనలు, దట్టమైన అడవ్పలు, "మధ్య 

మధ్యన పచ్చిక దానాలు, ' సెలయేరుల్లా 'పారిన నదుల ఒంప్ప 

నాంపులు, దూరంగా సొమాంయాలుగా నింగిని చుందిస్తున్న గోపాల 
స్వామి కొండ సానువులు, కాస్త దిగువకు చూస్తే పులి లొడ్డులు, 
అక్కడ నుండి దక్షణ దిశకు (గామాన్ని పడమటి వైపు నుండి 

చుకేస్తూ సాగిన కొండలు, మధ్య మధ్యన మానవ నిర్మిత తటాక 

ములు, మన కళ్ళముందు [పకృతి |పసాడించిన సరన్సులా కను 
విందుగా కనిపిస్తాయి. 

కోటకు నైరుతీ మూలన సుమారు రెండు (2) కిలోమీటర్ల 

్ష 



దూరంలో గరుగువాయి ఆయకట్టున, అమరవీరుల సమాధులు, మనకు 

ఇప్పటికే స్ఫూరి నిన్తున్న విగా ఆ విశాల [వదేశ మంతా వందలు వేలుగా 

మన కళ్ళముందు కచలాడుతుండె నిళ్శద్ది గంభీర వాతావరణం 

షనల్నీ చుప్టేసి నీలేస్తుంది. ఒక నీమీషం మౌనంగా ఆక్కడే శౌర్యా 

నికి, పరాక్రమానికి శ్రోడునీడగా నీలిచిస వీర హనుమాన్ వ్యిగహం 
జ సమాధుల రశ్నిస్తున్నట్టుగా వుంది నేటిక్, 

కోటకు అతి సమీపంగా వీరులబండగా నేటీకి పిలుస్తారు. 

ఇక్కడ నాడు బహుళ సమా వేశమయ్యేవారేమా, లేక కోటలోనుండి 

(తవ్విన సౌరంగమార్గాస ఇచటనుండి వేవ్బీ ఫోధైవారేమో, ఇంకాస్త 

కోటకు దగ్గరగా పడమటికి నడిచి నైరుతి వైపున చిఫిపుగడ్డ దర్శన 
మీస్తుందీ. ఇక్కడ ఆయుధాలకు కావలసీన ఉక్కును కొబుములలో 

కరుగటోనీ చేసేవారమొ, అందుకే కరుగు బోసీసప్పుడు వెల్లి ఇను 
ముతో వున్న మట్టి 'వెల్ళ్లలు, కొలుముల నుండి తీసిన 'నల్బట్ బూడీద 

నేటికి వుందీ ఈ సలంలో. 

ఉత్త రాన్నే ఉన్న నచ్చీక మ్రైదానాళ్లో వందలు వేల సంఖ్యలో 

ఆవుభి షీందలంగడేవనీ, అవి గోవులగూడెం అనే స్థలంలో వ్మ్ాంది 

తీనుకొనెవనీయు, ఇక్కడే మరో చీన్న బురుజు కూడా వుందీ, ఈ 

బురుజు వై నుండి ఇటు గోవులను వరికించటానికి, అటు ప్రధాన 
దుర్గానికీ సండేతాలిర్చేటండుకు , గాని ఉపయోగనడేదని (పతితి, 

ఇంకా ఏన్నో, ఎన్నెన్నో. 



నాడు దట్టమైన అడవ్యలు, వచ్చిక మైడానాలు, కొందలు, 

వోనలతో చూడముచ్చటగా ఫృంట్కే నేడు వీటి స్థానంలో వచ్చని 

పంట పొరాలు, ఆ పైరులనుండి చల్లని పిర్ణిగాలులు వీస్తుంటే, ఆ 

అందమైన పంటచేలను, కోటి సె భాగం నుండి తిలకిస్తుంటి, గుటురు 

గుబురుగా పెరిగిన చింరలు, వితల చుధ్య నుండి కనిపించే నెంకు 

టిల్లు, గుడిసెలు ఒక్కుడక్కుట చెదురుబొదుకుగా వున్న మిద్దెలు, 

అంయగోపుర్ శిఖరాలు, శ్రమజీవుల కదలికలు, సీల్లల 'కేరింళలు, 

వింటూ చూస్తూ లాగి మైమరచి ఉంటారు ఎవ్వరైనా, 

ఆంయిలే సర్వాయి పావన్న కోటను నిర్మిస్తున్న కొలంలో 

(గామం మారం ఈకోటి చుటూగాక, కోటకు దీశేణం వైపు నేడున్న 

బోళమ్మ, హనుమాంధే గడి ముంచు నుండి వత్నెణంవై పున ఉండేదని 

గాది ఆసవాలు చెబుతున్నది, 
డా 

సన్న మొన్న వెలసి సభుత్మ గృహాలకు కాపలనీస రాయి 

రప్ప వాటి కొరకు [ప్రజలు [త్రవ్వకాలు జరుపగా, ఈ స్థలములో 

నాద భవంతుల పునాదులు, మధ్యన వుండే అన్సజులు, తపంతుల 

నుండి నీరు వెళ్ళటానికి ఉపయోగించిన పొడవాటి దృఢమైన మట్టితో 
చేని కాల్చిన గూనలు (వైప్పలు) ఉన్నంలో సెర్మించిన చెక్కుతెడరని 
మననాఐలు (గచికి గదికి మధ్యన ఉండే స్థలం) చాటి పురాతన చేడ 

దావులు ఇప్పటికి ఉన్నవి, చేని (పక్కనె “రానప్ప జాపి" అనే పేరు 

గల వాని నేటికిని వ్యవసాయానికి ఉపయోగంలో ఉంది. నాడు ఈ 

గామాన్ని ఏ చిన్నపాటీ రాజు పాళీంచాడో తెలియదు., ఆ రాజుగారి 
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ఇంటికీ కావలసీన మంచి సీభీకి తవ్వినదై యుండాలీ. అలడువే 

రాస, రాసప్స వావియని నేటికి వాడుకలో పిలుస్తుంటారు. 

ఈ విషయం చర్మితకామలు, పురావస్తు కాస్త్రజ్జులు నిర్ణయిం 

చాలి తప్ప నో' లాంటి సామాన్యుడు నిర్ణయించ లెడు, 

ఏది ఏమైనా ఇక్కండి సతి అడుగు నేలకు [గామానికి ఎండో 
చరిత ఉందీ, అని చెస్పటానీకీ సౌహసీంచడముథో తస్పులేదేమో, 

ఆంజేనాః ఓకానొడు విరత్వాని'కె ప్రసిద్ద చెందీరడేడాదు, వ్ష్య, 

వైద్య, జోతీళ్ళా స్ర్రంలోనూ, సంగీత, సాహిత్య, నాట్యక ళా రంగాల 

లోనూ, మరెంతో |పఖాాతీ చెండింది. దాడేకాదు నేడుకూడ, 
అందుకే ఈ గడ్డమీద పుట్టడం నో అద్భకష్ట మ మని సిగొరవరగా చెప్పు 

కొంటాను నేను. 

* 



జపీఎందొరి = భళాన్వావ్యు వీధానం 

మా [గామ నిజాం సవాబుగారి న్వంత పరిపాలనలో 

శ్యరిడెది. నిజాం సైట్ యం|తాంగముతో, దీనికి సంబంధము 

లేదు. అందుకే దీన్నీ “నర్పెఖాస్” అంటారు. ((పత్యెకించి 

స్వంతం అన్నమాట) ఈ సర్పెఖాసే (గ్రామాల అదాయం 

నవాబుగారి స్వంత ఖర్చులకు మాత మె ఉపయోగపడుతుంది. 

నిజాం సైట్లో సర్పెభాస్లుగా యున్న ([గామాలన్ని టికి 

తాలూకా షర్కి ఆని (ఆంఖర్ పెట) బిల్లా, అత్రాప్బల్దో అనీ 

(సట్టణం చుట్టూఉన్న 1పాంతల అని ఆర్థం) పర్యవేక్షణలో 

ఉండేది. 

ఈ [గామ (ప్రజలు పరిపాలనా సంబంధ మైన, లెక తమ 

దైనందిన వ్యవహారములు వరిష్కరించుకొనుటకు, తాలూకా 

లేక జీరా వెళ్ళాలం'చి, నేరుగా హైదాబటొద్ నగరానికే వెళ్ళాల్సి 

వచ్చేది, సామాన్యులు అట్టడుగున వడి నలుగుతు, ఇంత వ్యయ 

(పయాసాబకు ఓర్చి వెళ్ళదలచినా నంద మైళ్ళు వయాణ 
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నొకోర్యాలు లేని ఆ రోజుల్లో ఎవరికి సాధ్యం? శక్తః ఇబ్బందుల 

వల్ల నర్కార్ అంటే. (ప్రభుత్యం) ఏమిటో నాట్ [వజలఅలకు 

తేలీసిందికాదుం 

పారికి తెలినంచల్లా, వారీ మీద (వతి నిత్యం పెత్తనం. 

చేస్తు, స్యారీబేసే వారలు, దేశ్ ముథలు, పిల్ల జమ్ంచారులు ,. 

వారీ గుమస్తాలగు పటేల్ పట్వాలీలు. ఏలిక జోవుకుమ్ లా 
(ఆజ్ఞలు) ఉతడి ఎంతటి మాతుకావికెనా వేమదీయని గుండా 

గుంపుఖు మాత మె. 

ఇక్ ముగ్గురు పెద్ద దొరలు - ఒకరు లింగాబ వేంకట 

రంగా రెద్టే, మరొకదు 3 కెశ్లవరావు, మూడవవారు లంగ 

గాజా శేళవదాప్పుగార్లు. మొనద్వాతు పన్నెండు [గ్రామాల 

జమండారు. బెంగప వారు పది (గామాలకు, మూడనవారు 

ఐదు (గామాఖమె జమీందాద్దు.ఈ ముగ్గురికి తమ (గామాలలో 

పటేల్, వట్యారే, మాలి, హోదాలు గల వతన్లు, వీరి వీఠి 

ఇస్టం వచ్చిన వారినే గామాధికారులుగా నియమించసూవచ్చు, 

వేదో కీ 'సెయ్యునూవచ్చు. సర్యాధికొచాలు ఈ దొరలబె. ఇక 

షెల్లు ఖభాస్త్వాములు యిద్దరు. ఒకరు నర్సయ్య పంతులు 

(మంగు శింహ్మా(ది) మరొకరు రాంసీంగ్ పంతులుగారలు, ఈ" 

ముగ్గురు దొరలకు ఉన్న భూమిలో 80 శాతము, పిల్ల దొరలకు 
ర్ శాతం మీగతా రీ శాతం భూమిల్లో ఇన్గాంలు పట్టాలు, తది 

తరములు, (ఈ శాతం లెక్కలు సుమారుగా వేశాను), 



ఫీలా Hi 

ఇందులో నారవంత మైన మెట్ట, సిటి పారుదల కల్గిన 

'మాగాచే, "దక్ష ట్రాటి తోట భూములు, చాదాపు దొరల సంత 

సేద్యం కీందనూ సట్ట్ దుబ్బ లు, గరీక నేలలు, చొడుఘభూపములు, 

ఒంపులు వరలు, సారహానమైన భూములని స బక్కచిక్కిన 

రైతులకు శౌటుదార్లడిసూ. ఏథికి విపరీతమైన కాలురేట్టు. 
పళుల నేల ఘంములకి? స్నిల్దరి. సుంకం తేరే, మేకలకు గె[౮ 

లకు సుంకం అననం. ఈ విధంగా చాటి 'మాటటలో బెప్పా 

ఒంసి తీత సుంకం కట్టాల్సిందే. బన్నా పెద్దా బేదు. తోక 

ఖగ నిమిత్త 4. 

హై శొయిదార్జ ముదెట ఆసు ఘోూస్వాములత భూములన్సి 

ఉచితముగా దున్నిన తర్వాతనే తమ భూములు మన్నుకోవాలి. 

దొళల అదసకు. నిత్తనాలు, నాట్టు ముగిసిన తర్వాతనే వీరి 
వనుమిం గొల్లు ఉచితంగా సరిపోను నుందలు వెద్దాలి, 

పంతము వారగా తయ గొచ్చెలన్సు మేకలను యిచ్చుకోవాలి, 

'నండుగలఅకు, అదనముగా విందులు, వివోదాలు, చావ పుట్టుక 

అక్కు వెడి ఫేరంటాలకు సమర్పించుకోవాలి. అఐతేసాః ఈ 

టక్కూచిక్కిన కౌలుదారులు దైతుల్కు చమ ఇండ్లలో పెండ్డో, 

ణావో-వుట్టుకో జరిగినా నజరానా మూపంటో యిచ్చుకోవాలి. 

ఇంతటితో ఆగిందా తప, ఏ కులాన్ని వదటలేదు. (ప్రతి వృత్తి 
దారు తమ వృత్తిని బట్టి వెట్టి చాకిర్ చేయాల్సిందే, గుల 

గోడు మరీ అద్వాన్నంగా పునగేది ఆ రోజుల్లో. 
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ఈ తాటి, ఈత చెట్టుగీనీ కట్టు తీసేది గౌడులై నా వాట్ 
మీద ముస్తాజర్లు (కాంటాక్టర్లు) గా ఫ్రుండేది పెత్తనం చేసేది, 

మాతం డొరజే, పతి సంవత్సరం జరిగే వేలం పాటలలో ఈ 

ధొరలే ముందుండి అతి తక్కువ వేలంకు పాట పాడ్ శీనుకొని 

తదుసరి జత్యంత లాధాలకు ఈ గోడుల నెత్తి నరుద్ద్ వారి రక్త 

మాంసాంకు పీల్చి పిప్పి చేసేవారు. ఇక గిర్ రోజులు వారికి 

చాలినంత కల్లు, వారు చెప్పీ పంపిన వారికి ఉచితమే. వేలు, 
పట్యారీలకు, వారి గుమస్తాంకు, సేరీదార్థకు, చివరక. సేరీలో 

ఉన్న పెద్ద జీత గొండ్లకు, ఉచితంగానే పోయాలి, అంతేనా. 

'వెంగ్ల, పేరంటాలు, మొదలగునవి వస్తే గౌడులు పస్తులతో 
పడి చస్తున్నా వేళకు మాతం కల్లు గీసి తీసుక రావలసిందే, 

నా చిననాటి ఒక అనుభవం 

వడ్దేసల్లి' పంగ? దొరలు ఈ ఊరు సూఘులా పట్రారట, 
వారికి (వతి నెల చెల్లించవలసిన వన్ను చెల్లించ నందులకు 
వసూళ్ళ నిమిత ౧ వచ్చాడు ఒకతను, వోడు అజానువాహుడు, 
ఎత్తుకు తగ్గ దొడ్డు, కోరమీసాలు కలిగి తలకు వెద్ధ రుమాలు 
చుట్టి, నెత్తిన కొసలు ఎగురుతుం'చె మరో చివరికొన వెనుకవైపు 
వక్క కట్టాడు, భుజానికి నడుముకు బెల్టు బిగించి వంతి. 
ఆ బెల్టుకు ఒక జెంబియా (బాకు) నిలువు కత్తి (తల్వార్) 
భుజాన తగిలించాడు. ఇక చేతిలో తోలుతో ఆల్లిన హంటర్, 
ఈ వాలకం చూచినంతనే కెవ్వుమని కేకేనీ నంతలోనే నా 
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నక్కరు తడిసింది. పఏద్చుకుంటూ ఇంటికి సచుగెత్తాను. 

ఆ దాతసున్ని చూచీందే తడవుగా గౌడులు గజగజలాడి 

పన్నులు చెల్లించాల్సిందె. చెల్పించని వారికి కొరడా దెబ్బలు 

పోరి మోకులు నరికి వేయిటము, ఆ రాక్షసుడి కాళ్ళవై బడి, 

థార్యాపిల్లలు ఎంత విలపించినా కరుగని రాతి గుండె, ఆ 

భీభత్సకాండ జర్గుచుంబ ఏమిటి? అనే నాధుడేలేతు ఆనాడు. 
ఈ విషాడ సంఘటన ఇప్పటికి నారళ్ళముందు కదులాడుతుం టె 
వొళ్ళు జలదరిస్తుంది నేటికి, 

కొాలుదార, పేద చెతుల రుసితి 
ag క్ు ఇ 

దొరల ఇండ్లలో (పత్యేక కోర్య[కనూలు జరిగితే, పొలు, 

పెరుగు, నెయ్యి, కూరగాయలతో సహా బెచ్చి యిచ్చుకోవాలి, 

ఇందులో ఈ దొరల చల్లని చలువ, కరుణ కలిగి కనికరిసా 

తేమొ యనే ఆశకొడ్టీ అమాయకులు ఒకరికి మించి మరొకరు 
యిచ్చుకొనేవారు. పీటిని ఆనరా చేసుకొని దొరలు, దొర సాంగు 

పుణ్యం, పురుషార్థం మోశ్ల్షం కొరకు గుళ్లల్లో నిత్య నై వేద్యం 

అన్నదానాల సంతర్చణలు, దాన ధర్మాలు బేస్తుంటె అవి 

పుచ్చుకౌని అహో. ఓహో, ఎంత వైభవం, ఎంత త్యాగం, 

కిధించే స్వాములోర్గు వంశంమీద, (బతికి నోరిమీద, చచ్చినోరి 
మీద, రేపు పువైటోళ్లమీధ కవితలల్లి ఆకాశానికెత్తి హారతు 
లిస్తూ గానం చేస్తుంటె ఆ తన్మయత్వంలో నోలలాడి అత్తగారి 
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సొమ్ము ఆల్టుడు దానం చేస్తున్నట్టు దానధర్యాలు జోరుగా 

సాగిపోయెవి. 

నలుదిళల దెదప్యుమానింగా ప్రకాశిస్తున్న ఈ దొరల 

క్యోతి కిరి |పతిష్టలకు ఎంత చమురు కాలితే ఇంత (పకా 

వస్తుందీ జ్యోతి, ఈ జ్యోతికి అడుగున కాలుడున్న చమురు 

నెవరు చూస్తారు? ఆ చమురే [శమ జీవులు కంటతడి పెట్టు 

తానీ సమర్చించుకొన్న కన్నీరు. గ్ కన్నీ రే వన్నీరుగాను, 

వెనోడాలు విందులకు గాను మార్చుకొగ్నారు ఈ దొరలు, 

రైనా మరెంత మోర 

మైన ఘాతుకానిడైనా నందేపొంచరు. చః పేదోళ్ళ యింటిలో 

చక్కటి ఆడపడుచున్నా ఆనుధవించుటకు సం క్రో చించని 

ధీరులు. ఇదేమీ అన్యాయమన్నా వారి (కింద ఉండె రౌడీలు 

తెల్లవారే సరికి కొంనకు సప్పంటించి, పంట పొలాలను నాళనం 

చేసీ, ఎదుకు తిదిగినవాడి వాన్ని దొరక్కు.౧డా చెయ్యగల 

దిట్టలు, 

ఆంకేనా! కాదు ఎంతటీ నీచానికి 

తము లోటలోని ఏ అందమైన పుష్పాన్నైనా (తుంచి, 

ఆస్వాదించి నలిది పారేసి హక్కు పున్నట్టుగా తను |గామాల 

లోని ఏ జడపడచునైనా అనుభవించి వెల్లగాప్టె హక్కు. వున్న 

ట్లుగా మెదీలేవారు. వైగా ఈ దొరలు ఎవరు ఎందరిని చెట 
సడితే అంతటి మొనగాడు, ధీరులు కూరులుగాను, పలామని 
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అరెరే వార. కి విధంగా చెయ్యనివాడు ఎవ్వడైనా వండే 

వోడు పుట్టి పనికి ఖూరిన చవట కింద లెక్క, 

అంచుకి 20 సంవత్సరాల (క్రితం 1966లో శ్రీ ఆదార్య 

పేర్యారం జగ న్నాథంగారు శ్రీ రంగరాజు డెళవరాపుగారు 

రచించిన “ఇంద ద్యుమ్నీయం" అను |గంథమునకు పీఠిక 

[వాస్తూ--- రాపుగారు “బహు భాషా పండితుడె రాదు, రైక 

నొహినములు గలవాడు, వేటలో దిట్ట, ఎంతటి దారుణాస్కై నా 
వెరుసడని చెలుపుతూ" ఒతవ్వుడు జల్లా కలక్టర్ (నాటి అవ్వల్ 

తాలూక్ దారు) (గ్రామమునకు రాగా రావుగామ ముప్పుతిప్పలు 

వెట్టిరట. దొంగ సంతకములు, దొంగమ్ముదలు, కూడ 

తయారుచేసి (ప్రయుత రికార్టులను తారుమారు ఇయ్య టమేకాదు 

అతి నైపుణ్యుండి చెదలు పట్టించి వాలి కనుకూలముగా మార్చు 

కొన్నారట--” “ఇంకనూ రాపుగారికి డబ్బు కొరత ఉంటె" 

వ్మాతులంచు దొంగల ముఠా వచ్చుచున్నట్టుగా వారి (కొంది 

ఉద్యోగులతో రవ్ంగము వేసి తుపాకులు (పేళ్ళి [ప్రాణరష 

అము కొరరనే నెవంతో షాహుకారుల నుండి డబ్బు కీనుకొన్, 

ఆవనరమొ తీరగానే తిరిగి యిచ్చేవారట.” ఇటువంటి కొన్ని 

గడునరి పనులు తప్ప మిక్కిలి ఉదారవాసులని, దానశీలుడు, 
తయోమయుడు, 7 హెతక్ట గోష్టులతో నిత్యము కళకళ లాదెడి 

దట"... అని అతి సున్నితంగా మెత్తగా డెబ్బకౌట్టినళై కొట్టి, 

చాగతడినాడు. 
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మరొకరు శ్రీ నెల్లుట 'కీిశవరావుగారు. మంచి విలాస 

పురుషుడు, డబ్బును మంచినీళ్ళ [ప్రాయంగా వాడితే, ఇంకొకరు 

శ్రీ లింగాల వేంకటరంగారెడ్డి వట్టి పినీనారు. పీరి అంగ్లా 

ముందు కూరగాయలమ్మో అని అరిచేవారు టపిక్కున ఆపి 

బంగ్లా దాటిన తర్వాతగాని అరువరు, పొరపాటున దొంవారు 

విన్నారో, ఇక వారి బేరం చెల్లినట్టే. వీరు కొనేవి పొవు కిలో. 

అందుకు వారిని నానా విధాల సిండి పీడించి కొన్నదాన్ కన్న 

కొసర్హ ఈూపంలో రెట్టింపు లాగి, యిచ్చే నాల్గ్లణాలలో మూడు 

అణాలే యిచ్చి, అ ఒక్క అణా కొరకి మళ్ళీరా, రేపురా 

మాపురా అని విగీగించటం వీరి నైజం, అందుకే ఆ గంప 

లమ్మలు పోతేపోయింది అగా అంటూ వెళ్ళిపోయేవారు. 

పిల్ల జమీందార్లగు పేలు, పట్వారీ, గుమాస్తాల 

ప్రభావం 

ఈ సీల్ణ జమీందారులు, దొరల గుమస్తాలుగాను, పటేలు 

పట్వారీలుగాను, ఉండీ దొరల వ్యవసాయం, తదితర వైరవీలు 

చూచెవారు,. అందులో పీరు. 

రాంసింగ్ పంతులు ; వీరు నెల్లుట దొారవారికి “ముఖ్ర్యూర్ 

ఆమ్" (సవర్' పట్టా) కలిగినవారు. వీరికి దాదాపు 5800 ఎక 
రాల వరకు భూమి వుండేదీ. 

మంగు నర్సయ్య సంతులు ; వీరు పట్వారీగా వనిచేసేవారు. 
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తీరక సుమాదు 900 ఎకరాల వరకుభూమి కోేలీగినవాగు, 

ఎరినే సింహ్మాది పంతులు అని దూడ పిలుస్తారు. 

శ్రీ భావ్యం వరదాచాతి? వీరు మాలీ పటేత్గా పనిచే సేబారు. 
పెంకి .సుమాదు 401 ఎకరాలకు పైగా వుండేది. 

ఇక్ గుహాం రసూల్ సంతులు కేభ్ అరిగారలకు చెరి 

రెఎడొటదల ఎకోరాల వరకు ధూములున్నవారుం వీరు డొరఅ 

పద్ద వంతులవారిగా ,గుమస్తాలుగా వేలు పట్యారీలుగా వనులు 

చేసేవారు. 

నాడు పీరిదంళా ఒక ముఠా, దొరల గుషుస్తాతే గాక 

ఆంతరంగిక సలహోలిచ్చేవబారూను- వీరి సలహి తేసిదే దొరలు 

ఏమి చెయ్య లేసి నిస్సుహాయుబు. ఒక్కమాటలో చెవెృ్పలం'చి 

వౌరలు వేసే పతి పనీ రికి భెల్పివుంతటనుకాదు, అనుమతి 

కూర అవసరం, అందుకే నాద “డొరణ కన్న మిన్న-దౌర 

కొత్తురో యన్న". నాటి సామెత వీరికి అకరాల వర్తిస్తుంది, 

ఏరు నాడు చేస్తున్న కొన్ని నీచపు పనులను ఏవగించుకొని 
కాస్త దూరంగా వుంచుటకు పయత్నించిన దౌరనే మట్టు పెట్టు 

ఓకు వెనుకాడలేదు. అందుకే పీరు ఎంతటి దారుణాసికైనా 

తెగించుటదు వెనుకాడని ఆర్థం చేసుకోవచ్చు, 

ఉదా 4 నెట్లుట్ట శేశవరావుగారి అన్నయణగు శ్రీ చేంకట 

చామారాప్రుగారు తమ వైతుల్స కౌలుదార్హ భూ సంబంధమైన 

వ్యవహారములు, మంచిచెడులు, [పభుత్వ కార్యభాద ములుకూడ 
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చూచుకొనేవారట. ఆదాయ వ్యయములు ఎప్పటికవ్నుడు వరికీ 

లించేవారట. పీరు తప్పుడు పనులకు దిగినా, లేక తనకు. 

తెల్బక చేసీన వనుఖమె శీవాట్లు పెష్టైవారట.. అందుకు వీరు ఈ 

వయస్సులోనే యింతకు దిగితే, ముందు ముందు సునకు కొరకు 

దాని డా య్యలా డయారుకావచ్చని, కుటపన్ని దింంచేశ్ళ షరా 

రుకు (ొత్సహించి తీసుకెళ్ళి ఊరికి వక్షిణం వపు కొంత 
దూరాన ఉన్న గుంద్దవై నీలబెట్టి మిగధా వారంచతూ కుంచె 

శృను చేపే తరుముకు వస్తున్నట్లుగా నటించి పొర పాటుడ 

తుపాకి నుందు కుందేలుకు బసులు దొరదారికి తగిలించిన్న 

టుగా వాలిస్ కాల్చి చంప్ నమ్మంఛారు దొర కుటుంబాన్ని. 

[గామ ప్రజంను, వీరు ఎంకట్ సుటికుడో; మనం ఆర్థం చేను 

కోవచు?. 

ఊనాత నామాన్య జనం నీరీ గురించ ఈ విధంగా 

పొదుకునేది. నెట్కి అప్పుడప్పుడు సఘస్యలు, సందర్చాలను 

బట్టి ఇప్పటికీ వూడి జనం పాదుముంట'రు. 

రాను పోను వాంసింగు వంతులు ' 

రవికెలు విప్పుర రసూలు సంతులు 

వొట్టే పూటలు వచె వరదయ్య గారు 

నాన పెట్టి నమలక మంగి నర్భయ్య పంతులు 

అనాటి [పజల స్టితిగతుంకు, వీడి దురంతాలు, ఆగడాలు, 

సామాన్యుడి ఎదలో నుండి పొంగిన భావో దేకం, యదార్హానికి 



ఎలాషాపాస్పరళి గ్ల 

అద్దం పట్టింది, 

చిశాం నిధ్వంఛ పరెపాలన = పోఫీను పామే 

ఆనాడు | గానంలో నర్పెఖాసపోలీను సాధారణ (సివిల్) 
యం! తాంగ వశలిపాలన పులి సంజు కంప లేడిసిల్ల |అతుకులా 

సందండే ఆశ్చర్యం లేదేభూ అనిపస్తుంది, 

మూ (గామ పోలీసు రానాలో (-సైషన్ ) ఒక జమెదారు, 

వ ఫెదారు, ఇద్దరు జవానులు, పోఠీసు సకేలు, వీరికితోడు "సేథ్ 

నింథీలు (నెలవాతు) ఇదీ ఈ బలగం. 

చక్ వైపున దొరలు, నారి శొక్తులు, మేరోతై పున సిజొం 

గారి ఈ బమిగింి అమాయక జపం పై బడి దోచుకు తినటమే 

కాదు ఏర్పులవాలు మూడ తక్కువేమీశాసు. ఒక్క మాటలో 

బచ్చాలఎ పే పోఠినా నిర్బంధ తినిరంటో ఉన్న ఖైథీలుగా నాటి 

'జసలత ఉందరిపే అరిశయోక్సి కాశేమో- 

ఎరుసందాప జామలన్తుహూత వటెలి షెల్టరదు- ముఖ్యం గా 

ఐచిణొరా (లంజావీలు! పడరు ఎముకలు చాలసంత మొదలగు 

జాతులు సేరి ఉక్కు_ పిడికిలిలో బంధీంసబడి ఉండీవారు, ' వీరి 
పతి కుటులిబ 'వెద్దేకు అ కుటుంబ నేభ్యుల సంఖ్యను పిద్కొాని 

(పభుత్వ దృవీకరణ స్మృతం తప్పనిసరిగా ఉం చేరి. (దాన్నే 

గొట్టపు బీటీ అనేవారు). ఇడి ఎల్టప్ఫుడు నడుముకి కట్టుకొని 
ఉండాలి. ఈ పతనము వానకు నానకులడానుు జీర్థీంచుకు 

పోకుండా ఒక ఇనుపరేకు గొట్టం వేయించుకొని ఆండదుబో ఆ 

చ్యతం పెట్టి నడుముకు విగించుకోవావి భెబ్లులాగా, 
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ఇక వీరు ఎక్కడ్ కళ్మాలన్నా ఏ వనీ చేయాలన్నా 

ముందు పోలీసు పికేలు, జమేదారు, దెఫెదారుకు అనుమతి 

కోసం చెరొక కోడిపిల్ణను ఇచ్చుకోవాబి, తర్వాత్ ఏ ఊరికి 

వెల్తున్న ది, మరెప్పుడు తిరిగివచ్చేది విన్నవించుకొన్న తర్వాత 

ఆజ్ఞ తీసుకొనీ ఆ వెళ్ళిన (గామం నుండి అక్కడి పోనీనుపచెలు 

గారికి కొంత సమర్పించుకొని చారిళో నీటి |వాయించుకొని తిరి 

యిల్లు చేరకముందే కొనాలో హజరై వారిని కల్సిన తర్వాతనే 

భార్యా పీబ్లల మొఖం చూపటం. ఇది అనాటి జనవాయితీ. 

ఆందుకే అనాడు ఫపోలీను వపేలుగొర్ జనరల్ డైరీ (దినచర 

పుస్త కమొంరోగు నామ్ చ్రాతో కస్ననినరిగా ఈ కింది విధంగా 

తెలుగు ఉరూ మిళితమైస చాషలో |వాయబడేది. 

1. ఆజ్రాత్ ఢీక్ బారాబజ రౌనుగస్తు ఛాయగా లంతా 

ఖై ర్యల్, 

(ఈ రోజ రాకీ వన్నెండు గంటలకు సరర్థటినచేయగా 

అళకా సిమ్ములమే లేక [ప్రశాంత మే. 

2. నునాల్ మాల్ గల్ళాయించనూ లేదు. 

(అపుసుల వారు ఏలాంటి వస్తువు కరుగించబేదు). 

రీ, బందేకు జాన్వర్హు రొనులేము. 

(బంజరు దొడ్డికి సకవలు రాలేదు). 
4. మాజెకు ముసాఫిర్లు, వీకారీలు, వగై కాలు రావేదు, 

గ్షగామానికి (ప్రయాణీకులు, 'అడుక్కు. తీనేనారు శదిత 
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రులు రాలేదు). 

5. చోరీ. లూకి జరుగలేదు. మౌజె అంతా షైప్యుత్. 

(దొంగతనం, దోఏడి జరుగలేదు, [గ్రామం నిమ్మలమే.) 

ఇది అనాటి లెలుగు భాషకు నిజాం సరిపాలనలో 

పల్లెల్లో నహితం పట్టిన చెదలు యిచి. రాదు కుష్టు వ్యాధి. 

నాటి ఉర్దూ భాషకు చెడలుపోయి, తెలుగు భాషకు నేడు 

అగ్లీ షి రూపంలో కుష్ణు సోకి నుకి ముదురుపాకంలో నడ 

అమ్మను మమ్మీ, నాన్నను డాడీ, అంకుచ్, అంటీ, యాంటీ 

౬నే వికృత రూపం దరించి తెలుగు భావను ముక్కులు ముక 
లుగా సరికి చివరకు ఏవౌతుందడో పూహించరెనంత దెగణారి 

చోయిండె. లేడా ఏమిటంటె నాడు బలవంతంగా, నేడు ఇచ్చి 

కంగా సాగిపోతున్నది నవీనత పేరుతో, 

G 

¥ 



నిజాం (పభుతరం - 

నిర్పంధ 'వెట్టి బొకిరి 

నోడు తహీసీలుదారో లేక తలూక్దారో (కలెక్టర్ ) 

(గానూలకు పర్యటనకు బయటబునేరీతే 19 రోజులముందే |గోమో 
నికి చృపాసో, ఇహానో వచ్చి వార్త న. అక్రికారయుతంగా లెల్ల 
జేయటంతో వనీ [ప్రారంభమోతుండి, 

వాటలన్నీ బాగుచెయ్యఓం, ఉఇరువైపుట దాళ్ళు పెట్ట 

నున్న? వెయ్యటం (బాటలు జాగుచెయ్యటం మూల మాదిగల 

వంజైఆ సున్నం పయ్యటం చోళ తివారి వంతు), చోరుంచే విడిది 

స్టలం చదునుచేసి వంచిన కేశాలు బిగించడల, అ ప్జ్చే నవాఖబు 

గారికీ తన ఇంట్లోకన్నా మరిన్నీ ననతుబు పుండే విధంగాను, 

ఇంటే విశ్రాంతికి, వినోదానీకి, కాఖకృత్యాలక, వారి జనానా 
(కుటుంబ సభ్యులు భార్య మొదలగువారి) వేగి స్తే (ప్రత 

aps షూలు, ఆసాస్ని కబ్సుకో వటాసికి పత్యేకశేరా, టన్ని 

టికి, గాతిణాటలక్ ఉటుపిలల , ఆకర్టీ ఆరో దారులు సీర్మీంచి 

సున్నం కొట్టి, గతిపోచ చేకుఢడ కు[భంగా వృంబౌలి. ఆ వచ్చే 

జఅద్కొచికి వ్ పంల చుచిన్లచో వండేవాఢు వొకరోజు ముండే 

వేంచేసి, తగిన నరుకులన్ని తెస్పించుకొనేబిడు. బీయ్యం, 

ఉప, వవ్పులు, నెయిక్ట, మసాబో దినునులన్నీ కోమట్టవలకు. 

గొర్చు, మేకలు గౌల్లెలవంతు. షాలు, పెరుగు, నెయ్యి, కూర 
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గాయలు రైతుల పంతు, నీళ్ళు చచ్చుట వాటికి వాపిల్చిన 

వుండలు, స్నానానికి వేడి నీరు రాచుటకు కుమ్మరుల వంతు. 

ఇక చాకలి, మంగలి వారి వంతుకు ఇదీ అదీ అని లెను. మళి 

మూల మాదిగల వంతు కావల్సిన వంట చెరుకు ఒకరేమిది 

అన్నీ-- 

"ఆ వచ్చె ననాబు ఒక్కడే అయినా వారికి సదుపాయాలు, 

కలిపించటందో (గామాధికాములు తదితరులభు ఒక వెద్ద విందు 

భోజనాలు, పండ్లు ఫలహారాలు, వంటల గుమగుమలు ఆ |పాంత 
మంతా గుణాలింస్పల వాసనలె. ఈ యేర్పాట్లకు అన్ని తరగతుం 

వారు, ఆ నవాబు తిరిగి వెళ్ళేవరకు రా తిబవళ్ళు వెటై చెయా 
ల్సిందే, 

తీరా సవామిగారు వచ్చిన రోజు వి[ాంతి, రం తెల్లవారి, 

వారి వారి హోచాలు, అంతస్తులను బట్రి మెదట దొతలు 

దేళముఖులు, కల్పుకోవటం, గె కల్చుకోవటం వ్రూతికె కాచు 

నుమా వారి అంతస్తును బెట్టి; + మంటి ప ఖృంలో, ఉద్ 

బంగాలుచి కావచ్చు, తేక వండిదె వావచ్చు (ఇవి వారొస్తున్నా 

రంచెనే [వద్యెకంగా ₹ాయించి ఉంచినవి) అందులో డబ్బు తేక 

ఫర్మాయిష్ ( తో చేయించిన నగిషి వస్తువలు 
బంగారం లేక వెండితో చేసినవి అందులో వుంచి వాటిపై పట్టు 

దస్త్రం కప్పి, ఎదమ చేత సప్టుకొని, కుడిచేత్తో వంగి నంగి 

సలాం వెడూ నవాబుగారి ప్రక్కకు పెట్టి, వెన్ను చూపక 

వంగి వంగి సలాంలు కొడ్తూ వెసక్కు రావలసింది. ఆ కార్య 

[క్రమాలు హ్లూర్తి ఆయిన తర్వాత ఎప్పుడో తీరికగా వాటిని 

సవాబిగారు చూచి మెచ్చుకొని అవ్వుడుగాని కల్ఫుకొని మాటాడు 
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కుకు అనునుతి బధించదు. 

అళదుకే ఈ నవాబుల పర్య్మటస దొరలు, దేశ ముభ్ లకు 

జమిందార్హకు తప్ప సామాన్యునికి ఎ విధంగాను అక్కరకు 

వాదు. పైగా పీరి పర్యటనలో మరింత కృంగి హోతుంది జనం. 

శః వర్యటనకు అయిన ఖర్చు రించింది (గొమస్తులు, 

ఆ పేరుతో స్టానికాధికారులు ఓ నెలరోజులు హాయిగా మెక్కు 

టానికి నరిపోను (గానం అన్ని విధాం లభించినప్లే లెక్క. 

ఇది ఆనాటీ నవాబుల పర్యటన విశేషాలు. నౌ చిన్న 

తనంలో అవ్వల్ తాలూక్ దార్ గారు ,గామానికి వచ్చారు. వారి 

ఏడిది నేది 2.P.H.5. నూర్ (గౌండ్లో మొత్తం డేరాయి, 
దిన్న చిన్న దాటలు, తీర్చి దిద్దిన యేచ్చాట్లు నా కళ్ళారా చూడ 

టం జరిగింది. 

మొహ [రం వేడుకలు = హిందువుల అవస్థ లు 

(గామంలో ముసి ల జనాథా హించువృల జనాథానుబట్ 

పోల్చిచూస్తే, వారిజనాభా కీళాతంకన్నా తక్కువే అయినా వారి 

పభావం మాతం కిశహో కొందినంత బలంగా ఉండేది. 

ఆనాడు హిరదుపులు తమదేవతా నిగహాల ఊరేగింపులు 
జరిషీణే తవ్పనిసరి. అనుమతి పొందాల్సి ఉండేది, వాటికి కొన్నీ 
షరతులు విదించేది. ఆ షరతులు ఇవీ. 
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1. ముస్టీంలు ఉన్న వీధులకు వెళ్ళగూడదు, 

ల్ల మపీదులున్న చోట ఏలాంటి వాయివ్యాలుగాని, చప్పుడు 

గాకుండా మౌనంగా పక్యాలి. భజనలు, కీర్తనలు, మరే 

చిధమైన పా గలు పాడుకుంటూ వెళ్ళహడదు. 

ఈ నిఖదదసదు అతిక్రమిస్తే టక నాలి అల్లరికి ఇ9గ దొ: 

వకు అంతుండము, “పైగా [పభుత్వం జూవిదాయె., 

ఇక వారి పండుగలతో ఆతి ముఖ్యమైనది మొహరం. 

వ మొహ్మరంలో (పీరీల పండుక) ఫీఢ్రికి ఏ హద్దులు, షరతులు 

ఏమీలేపు. ఎంతైనా స్వైర విహారం చెయ్యచ్చు. ఆ ఏడు 
శోజులు మౌనంగా ఉండి విషాదాన్ని వెలిబుచ్చ ఈ యొహ్మరం 

హందున్సృలకు విషాదాన్ని కల్గిస్పంది. (పతికోజు ఉదయం 

మొదలుకొని నాయర్యతం వరకు పిరీల నెత్తుకొని ఢప్పులతో 

కశ రగటం ఇంటింటికి కుడక్షలు దట్టిల్లు తబ్బులాగటం, క్ష్ 

నాతులండు అల్యా (అగ్ని గుండం) చుట్టూ హీందుప్పులు 

ముస్లింలు ఆ సేన్, హుస్సేన్ అంటూ ఎగరటమే కదు, ఆ 

అల్వా మంటలకు కావలసిన కర గురించి వారుచే సి రొన్షసత్యం 

అంతా ఇంతా కాదు. వారి కంటబకిన కోరను ఆడి ఎవ్యరీదై నా 

అదగనక్క-ర లేదు. వనికివచ్చే క రెకాదు, జరడ్డు, వ్యవసాయపు 

వనిముట్లు, ప్రైబడనీ చారి ఇంటి కెక్కులు “సహితం తెచ్చి 

అల్వాలో వేని బూడిద పాటు బే సేది, ఆల్యాలో వేసినదానికి 

జాడీ గే హక్కే_ లేదు, అందుకె ఈ పండుగన్ని రోజులు, రైతులు 



FA ఇతో ఇ త్యోద, సుంటో 

తమ తను సనిముట్లను ఇతర కరి వస్తువులను వాడి కంటబడి' 
కుండా క్యోగత్తగో దాచుకొనేవారు.. 

కృష్ణాష్టమి (గోకులాష్టమి) 

హెతదువులు-ఈ (గామం వరకు గోకులాష్టమి ఇకో నెల 

రోజులుందిసగానే ఆ పంచుగ కొర కు ఎంతో ఉత్సాహంతో 

ఎప్పుడా యని ఎమరు చూ సీవారు (గ్రామస్థులు - ఈ |గామంరో 

పుతరిశ్యాశాని, వ్రైవరీత్యాగాని చేక ముస్టింబకు సవాల్ గా గాని. 

ఎంతో పేద్ద ఎత్తున రెండురోజులు మహోవై భవంనా జరప్పకొల 
టారు సునవాదు 

అష్టమినాడు కద్దు జన్మీంచటఎతో [పారింథభ మైన 

పండుగ వేడుకలు, తెల్బవాగి " ఊోరంతాకల్సి దైవ విగహంతో 

ఊరెగుటమేకాచు చిన్ని ముఎతలటో చల్ల - రంగు = నీరు పోస్ 

ఉట్లు గొట్టటి9, చిన్న వర్డ్, ఉద మగ బేదం లేకుండా ఒక్ రై 

నొకరు రంగులు చల్దుకొపటం, భజనలు, కర్త సలు, ase 

పాటలతో క చేగుతుంటె నచ్చే డై దైవానీకి (సాజాత్లు అ కష్టుడే 

వస్తున్నట్టుగా ఇలిద్దటె ఇల్టాద్మగు) వస్తా9ిలంకరణ చేరుకొని 

ఎదురుగా ప్న్చీ సర కులివ్వటం డీ 1వత్యేరళ. శః ఉత్సవాన్ని 

చూడటానీకి చుట్టుపట్ల [గ్రామాల సుండి తరలి వచ్చేది కొసం, 

డ్ ఉత్సవం ఆనాడు మహానై థసంగా జరిగినా ఈనాడు 

కూడా వెద నత్తునే జరుగుతుంటుంది. ' ఈ వంగుగకు తెలుగు 



'షాహీస్తంల హా 

చహారంతా ఎకమోౌతారు. ఇసుక వెస్తే రాఐనె జనం వచ్చి చేరుతుంది, 

అబదునే వీనికి ఏ అనుమరి, ఏ షరతులు జేకుండానే సాఫీగా 

సాగిపోతుంది [పతి ఏద. ఇ 

(గ్రామంలో తెలి వథత్వ పాఠశాల 

మస 1గామంలో నిజాం (పనుత్వ తొలి పాఠశాల 1820 
ఫసల 2014లో నెలకొలిపేసట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ తాలి పాళ 
డాని స్థాపించుటిఘె (వత్యేక గోడ తీనుఠున్న చి శ్రీ రంగరాజు 

గోపాల కిస నరాన్ష గారని, సీస సహయ సహకారాలు అఐదిం 

చారనిచుు ట్రీ కొ చి డెల్సి రాఖకెసన్ నాస్వ్కగళాన ఆ చే నోజుల్లో న్జొం 

[ప పళుత్గ విద్యాశాఖలో సిరి స్తజారుగా (అక్ 1D 6) ఉండ 

వారని అయ శః పాఠకాతోహటు *ోటఏపాఖానా" 

(తపాలా! | గాద ' వచ్చినదని తెలిసింది. ఈ తపొలాకుమతం 

నాటి | పభుత్యం కొన్ని షరతులు విధించి యిచ్చిననటం ఇవి, 

= 

Ls మూడుషంపైత్సరముల పరక పోస్టుమాష్టర్ , హోస్టమా క 

జ జీతబతె, ములు |గామస్తుతె భరించాలి. 

2, వీరిద్దరికి రూ॥లు 28, 10 రూపాయలకు 

జేతాలు యివ్మాలి, 

చే, జేతబక్రాలు ఫోను వతినెల హొలత ఆదాయాస్నే చూపాలి? 

ఇందుకు (గామదొరలు, షాహుకాళ్డు, మోతుబరి రైతులు 
గామ పెద్దలు, తప్పనిసరిగా కార్డులు, కవర్లు కొని ఇత 



rai) స్వాతం తోద క్రమంలో" 

రుల కబ్చ్నీ [వ్రాయించి పోస్టులో వేయించేవారఓ. ఆ 

విధంగా తఈపాలాను ఖాయపరచు (స్టిరపరచు) కోవటం 

జరీగింటి, 

కః తోలి హఠథాలను, తపొలాను నడిపించుటకు శ్రీ 

మంగు సిరన్న గారిని సియమించినారు, 

పేరు 1816 నుండ్ 1818 వరకు గొర్భాపర్ (గాలి వని, 
చేస్నారట. వీరిది జన్మస్థానం వాన్మకొఆశయనియు, చిరు ఈ 

[గొను నీవాసియైన, సుప సంగీత వీడ్వాంనులై న శ్రీ హను 

మాండ్డ రాములుగార అల్పుడు. పరు తెలుగు. ఉర్దూ-పారసీ భాష 

జలో 'దిట్టయని, అంచేగాక ర గిర్జానర్గా వన్ చేనీ 

నందువల్ల, భూ సంబఠన మైన వ్యు పహరములఈో అనుభ సం 

గతీంచినందువల్ల వీరిని ఈ గామడారలు విధిగా ఉద్యోగానికి 
“ఇస్తెఫా” (దాజీనామా) బిప్పీంచి నియమించినారు. ఈ దొరల 
వైతుల-కౌలుదార్హ, లావాదేవీలు, (వభుత్యంతో ఫ్రెరేషీలు దొరలు 

తరపున చూచేవారు, అందువల్ల గిర్దావర్ ఆదాయం తన్నా కః 

ఆదాయమే మెరుగ్గా ఉండేదని, దొరల ఆండ డిండటిం వలన 
(గామంలో పలుకుఎడి కూదా హెచ్చుగానే యుండేద్ట. 

ఈ పొళకాలలో ఏద్యాబోధన మ్యాతము ఊర్దూయే._ 

(గామంలో ముస్తీంల (వభావం మరియు అధికార భాష ఉర్దూ 

కోవటం, మూళింగాను, షోరల, దనికనర్గాల పిల్లలకు ఉరూ 

పొరసీ నేస్పతే చవిష్యత్తులో ఆదరణ ఉంటుందని వొకవై పృ 
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మరొకవైె పున ఉర్దూ వ్యాప జరిగి నిజాం [పభుత్వానుటూలంగా 

(వభుఖక్తితో మెలగగలరని (పభుత్వ ఆశయం. 

1825 [1014] తో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాల 1831 

| 1920]లో ఇద్దరు ఉపా ద్యాయులుగాను వృద్ది పొందింది. 

తర్వాత 18495 T1984] నుండి 1890 [1989] వరకు ఉన్న 

ఉపాధ్యాయులు శ్రీ మహ్మద్ గులాం తాయర్, శ్రీ కోటప్ప 

పంతులుగారు es వీరి కాలంలోనే నా మిత్రులు కేరి 

శేషులైన శ్రీ పేర్యారం నరహరిగారు, కీ.శే. మంగు యాదయ్య 

తండి రామచంద్రయ్యగారు, కీ.శే. పుష్పాల ఆచారిగారు, శ్రీ 

దాల్ని యాదగిరిగారు ఇంకా మరి షా మృతులు నాటి 

“ఖాయిదా” (ఉర్దూ బాలశిక్ష] లో ఉంటిమి, శ్రీ లగిశెట్టి 

శీ శైాలంగారు, కఫ వాల్నె విళ్ణనాధంగారు, “ లేక తీవ తరగ 

తిలో ఉండిరి. 

ఆ నాటిక పాళళాలలోనూ, ఇవతలగూడ బంటరానితనం, 

అస్పృశ్యత, వీర్య జాద్రులు, వారు పొల మాదిగ అనే తేడా 

ఇఅంగా ఉండేదీ. అందుకే చేరు చేరు [నదేళాలలో కూర్చుండ 

ఓం ఆ రోజుల్లో అతీ సాధారణ విషయం, మేము బడి నుండీ 

రాగానే ఇంట్లో [పవేశించకముందే ఒంటిమీది బట్టలు పీసీవేయ 

మో, కాస్త పనుపునీబృ చల్లుకోవటమో జరిగిన తర్వాతనే 

ఇంట్లోకి వవేశించాలి ఆనాటి “దినేతర్యల్లో ఇది అతిముఖ్యం. 

అయితే తెలుగు నేర్చుకోవటానికి ఖానిగిలో (వభుత్యే 



క్) స్యాత్ యత్యోద (మంలో 

తర) బడులుకూడ నడుస్తుం డేవీ. అవి నడిపిన వారిలో వపథ 

ములు శీ మెంగు రామయ్య గాదు అని తెలిసింది. ఇక (శ్రీ బుడ్డ 

నందూ, నీరు నెలుగు-ఉర్దూ.పార సీలో మహాపండితుడు. 

ఫీరు మాటకొ పద్యం, ఫారసీ బాపతుది చదివేది, శ్రీ తాడూరి 

లక్మయ్య వంతులుగారు, ఇంకా చాతాని తిరుప్పాళీ రంగయ్య 

గారు [వథములు, నేనూ నామ్మితులు, శ్రీ ఎడ్డ చందయ్యు గారి 

వద్ద కొన్నిరోజులు చదివాము, ఆందులో మాతోపాటు శ్రీ మంగు 

హన్మయ్యగారు, శ్రీ మంగు శ్రీహరిగోము (నేటి L.L.5. ) పండ్లే 

వారు. శ్రీ తిరుస్పాకి తంగయ్య గారి పద్ద చదువుచున్న రోజుల్లో 

(పధానంగా కన్టై పలక మీధ విద్య. దానిమీద ఇటుక పొడి 

పోసి దిద్దటము వస్తే ఇక అదే సలకకు బొగ్గుపొడి ఆకుల 
పసరు నూరి ఆ పలకకు రాస్ ఎండబెట్టి తర్వాత ఐబలపప్పు 

రాతితో |పాసుకుపోయేది. అప్పుడు పెద్ద దాలశిక్ష, చాళరధి, 

సుమతి కతకాలు కంఠస్థం ఆయ్యిందిం టె డార్ట రేటు పట్టా 

పొందినంత గొప్పతనం. గొలునుకట్టు కృత్తరాలు, చదవటం 

[వ్రాయటం వస్తే గొప్ప ఘనత. కల్లి, తం| డలు నా కొడుకు 

వెద్ద వాలళీక, దాశరథి సుమరి శతకాలు దౌరాళంగా చదువ 

గలడనీ సగౌరవంగా చెప్పుకొని మురిసేవారు. 

మేము రంగయ్యగార్ వద్ద చదువుకుంటున్న రోజుల్లో 

ఏ ర్యాతో, విధ్యార్థులు లేచి వెళ్ళి వారి ఇంటిముందు పడు 

కునేది. ఇందులో ఎవరు ముందు 'నెళ్ళితే వారు 'శ్రీ' అని రెండో 
వారు 'చుక్కు' అని ఇక మిగతా వారికి వరసే మంలో 



భిలాషాహప్పరం వ 

చెబ్బలు తప్ప మరేమి బీను. అందుకే దెబ్బలు తప్పుకోవటానికి 

ముందే వెళ్ళీ కూర్చుం డేది, 

ఇక్ నా విషయానికొస్తే సన్ను ఎప్పుడూ అరత జను 

అంగర క్షకులకు పైగా పచ్చి నగౌరవంగా అమాంతం లేవీ పట్టు 
కొని లేక ఈడ్చుకొని బడిలో వేసిన రోజులే మహో ఎక్కువ 
ఉన్నవి. ఈ బడి (వభాతం (పార్థనతో పారంభమైై సాయం 

[తం దీపారాధన (దీవం జ్యోతి నర|బహ్మం) చేని ఇంటికి తిది 

గొచ్చేది. 

నాటి మన ఇ ద్ములు - వారీ పట్టుదలలు 

1930 క పూర్వమే (గామంటో నిజాం [పభుత్వం హర 

అర ంర్యేద బె న్యకాల (దవాఖాన) స్థాసించబిడింది, ఈ వ్ 
ఫ్ర a ఛే! 

వై ద్యరాల స్థాపనకు శ్రీ రంగరాజు శేకవరాపుగారే పసయత్చం 

చేసి అనుమతి పోందినారు. దానికి [పథమ వైద్యుడు త్రీ రాషా 

శ్ బగ )జప్పరం జగ్గయ్యగారు, వీరు లప్పటికే ఆయుర్వెద వైద్యంలో 

రు [ఫఖ్యాతులు నంపాదించినవాస, అ రోజులలో వీరికి 12, 

కూపాయల వేతనం యిచ్చేవట (పభుత్వం. 

శ్రీ జగ్గయ్య గారి కుఘారుడైన శ్రీ ఆంగనాధస్వామి 

గారు మరియ చొల్లేటి నృశింహ్మ రామశర్మగారు వీరిద్దరు 

జగ్గయ్య గారెవద్దనే వైద్యం నేర్చుకొన్నారట. వీరిడరు గురువును 

మించిన శిష్యులుగా వైద్యంలో మంచి ఆనుభవం సంపా 

దించారు. 

బీ 

మాడు Ga 
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(పభుత్వం ఈ ఆయుక్వేద వైద్యకాలను మరెన్నో 

రోజులు నడుపలేదు. 1940 కి తోపే ఆయుర్వేదాన్ని రద్దుచేసి, 

దాని స్థానంలో యునాని ప్రవేశ వెట్టింది. ఇవి (ప్రత్యేకం ముస్తిం 
లను మ్మాతమే ఉసయోగించుటకు ష్మాదాబాద్ నుండి యునాని 

వైద్యులను నియమించింది, 

ఈ రెండు రకాల వైద్యాలు అట్టడుగున పుస్న వారిక్ 

ఆ ఛోజుల్లో ఏ మాతం అందుబాటులో లేదు. ఇది దొరలకు, 

దన్క, మద్య తరగతి 1వజల'ే ఉపయోగపడింది. 

నిరుపేదలకు ఆందుదోటులో ఉస్నది నుర్మతాటు, యం 

(తాలే వారి వైద్యం. కడుపు నోచ్చినా, తలనొప్పి కలిగినా 

మరే యితర జబ్యులు వచ్చినా బె ంళ్హ వారు మల! తింది పెట్టి 

వనుపో, కోడిపిల్ల గొ పేల్ణలో వై నుండి |త్రివ్ప వేయుటమొ 
అంతకు తగ్గకపోతే దేవున్ని ఆఅడుక్కోోవటమొ (= రోజుల్లో 

సిగాలూగించి చెప్పేదాన్ని దేవున్ని ' అడుక్కో_వటల అంటారు.) 

ఆ పోజులటో ఆయున్వేద చికిత్సా విషయంలో శ్రీ చొల్దేట్ 

నృశింహ్మ దామశర్మగారికీ శ్రీ రావానుజవ్స్పరం రంగనాధ 

స్యామిగారికి చికిత్సా విభానంలో విభేధాలు రావటం, ఎవరీ 

చికిత్స నరియైనదో నీరూపీంచుకొనుఓకు అయుర్వేదంలో. 
కొమ్ములు తిరిగిన మహామహులను తెలంగాణా నలుమూలల 

నుండి రస్న్ంచ్ “ సభలు వెట్టి, వారి వారీ (పజ్జలు, అందుకు 

సంబంధించిన సాశ్యా ధారాలను వైద్య (గ్రంథాలను ఇరున్సరును 
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ఉదవాగించినాగట. తర్వాత వారెమి తీర్పు నిచ్చిరో తెల్యదు 
వాని, వారిరున్సరు వారీ (వతిధాపాటవాలను (పజల తీర్పుల 

వడిలిసట్టుస్నది. ఎందుకనగా శ్రీ చొలైెటి సృశింహ్మ రామ 

శర్మగారు “లిషగ్విజయం" అను ఆయున్వేద నాటకం రచించి, 

జయా జద్బిలకు పేర్లు పెట్టి - వాది సయం కొరకు వాడే వట్ట 

తులను 1వదిళ్శంపబేకాచు. ఇక శ్రీ రానూనుజపురం రంగనాధ 
న్యామిగారు “ధన్వంతరీ విజయం”) అను ఏథి భాగవతం 

రచించి | సదర్శింపనేళారు. శ్రీ శర్మగారిరి పండితులకు తప్ప 

పామరులకిం ఆర్థ్ంగాని పాండిత్యంలో పంది. శ్రీ న్వామిగారిది 

ఓీధి నాటకత అపటంవల్ల అటు పరిడితులకు, ఇయి హామరులకు 

టి 
పస్తే కోగి ఎలా ఉంటాడు? ఆ రోగివ ఏమివ్యాలి? ' అనేది 

సామాన్యుడు అక్షం శెనుకొన రీతిలో _ద్రదర్శింవబడ టంపప్ర 

పండితుల సంగతేమిదో గాసి జన సామాన్యం జాగా, మెచ్చు 
న్, 

జన సామాన్యా'ెకి బాగా హత్తకుపోయింది. నిలో ఏ ఆదిని 

చాటి పట్రదలంక్కు వారు. నడచిన దారుబు అవి. సరి 

సంగీత సాహిత్య కళా రంగాలలో 

ఆనాడు మూ (గ్రామం కవులకు, పండితులకు, 'సంగీళ 

సాహిత్య, మొదలగు కళా రంహాలిలో' ముందంజ వేసీ నలు 
చిశల (వ్రకాశీంచింది. ఇందులో ముఖ్యంగా కొందరిని పరిచయం 
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చేయకహోడే ఆ లోటు ఉండె ఉంటుందని భావిస్తున్నాను, 

ఢీ చొల్లేటి నృళింహ్మ రామళర్మగారు “భిషగ్విజ మం” 

*“జంగాడేవి అలుక" నాకు - తెలిసిన రచనలు. ఇంకా మరెన్నో 

అము టిచాలి, 

ఫ్రీ నృశింహ శర్మ చాక్టేటిగారు “తోడు నీడ ముద్ 
తము, ఇంకొ మరెన్నో... 

శ్రీ రామానుజప్పరం రోంగనాధస్యామిగారు “భన్వంతరి 

విజయం" ఇంకెన్నో .రచనలు, 

శ్రీ చొల్లేటి అక్మణ శత్మగారు పంచాంగి కర్త, వాస్తు 

శాస్త్రములో దిట్ట, 

ఇటా ఇంకా మరెందరో మహామహులు ఉన్నారు. పీఠం 

దరి కన్న మిన్న శ్రీ రంగరాజు కేళవరాప్పగారిని సాహిత్య 

రూపంలో నేను వరిచయం చేయడము హోగ్యాన్పదమే కౌతుంది. 
వైన పేర్కొన్న మహనీయలక్రు కూడ చేను పరిచయం 

చేయగల కోదు, ఇంత పెర్దవారున్నారని గరగంగా చప్పుకోన 
శమే నాకు గర్యగారణం, 

సంగీత 

శ్రీ రంగరాజు శేశశరావుణారు అన్నీ రంగాలతోపాదు 
పీజు, సితార, ఫిడేలు, శుటు పాటుంచథంలో నేర్పరి యస్, 
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చి సోదరుంగు శ్రీ నర్చింహారాప్పు, వెంక టకిషనీరావుగార లకు 

నంగీరములో శిక్షణ మిచ్చి తమంళటి వారిని చేసినారట, ఈ 

ఏరు సోదరులు నంగీత శచేరీ చేసే ఆ రోజులలో మరెవ్వరు 

ఈ సరగణాలో నాటెనాశేదని వినికిడి. 

రి శిష్యుడే శ్రీ హనుమాండ్డ 'రాములుగారు. ఏరు వీణ, 
సితారా, వ్తూటు వాయించటంతో గురువును మించిన థిష్యుడైనా 

డని ఆ రోజులలో గడా కల, కొం పెల్లి సంస్థానాలలో యాడగిరి 
గట్ట, స నుడికొంగ, చయెట్టుగుట్ల దె దెవష్టు సొనాలలో చేవస్టై న నంగీత 

విద్వాంచులుగో ఉంచేవా sub: వీరా ఆ దేవస్థానాల వారు వర్షా 
న్ని 0 ల్ జ్ జ పనానే కా —- చల హసంళలో te సంపత రఘు ఆరి! సహాయం ఒచచించే 

వారట; (4 

ళో శ్రీ హనుమాంశ్ర రాములుగారి శిష్యుడుగా శీ జంపాల 

చాములు —_ నారస్వరము (సౌన్నాయి) wp 

మంచి నేర్పును పొందినారు. as వాయించటంలో “పమ 

శేర్పరి అయినప్పటిక్ చానితీ జీవనం గదపదనే కొరణంతో 

చనిఫోయేవరి కు నాదస్వరం (సొన్నాయి) పై (బలుకు బాట 

సాగించినాడుం 

వొస్తు ఇస్ర ము 

శ్రీ చిలుపూరి వీరమల్లయ్యగాగ్లు వాస్తు శాస్త్రములో సంచి 
అనుభవం సంపాదించారు, వీరి ఆధ్వర్యములోనే నేటి బాలాజీ 



ప్రొ స్వాతం్యత్యోద్యమంటో 

నుడి, గోపురం, మంటపం స్ర్మించినారటం- శః నిర్మాణంపో 

పెరికి తోడుగా కామురవెల్లి దేవస్థానంలో ఉన్న వాస్తు శాస్ర 
జ్జుడు, సహాయకారిగా ఎనుగుబ మల్లయ్య గారు తః నీర్మాణంలో 

పాల్రొన్న ,వముటఖులు. శ్రీ వరమల్లయ్యగార కుమారు ఊ 
గ్ © 

శ్రీ చిలువూర వద్మయ్యగారు కూడ తండిని మించిన తన 

య్యడే.. వీరు యివ్పటికి ఈ [గామమే కారు ఈ (ప్రాంతంలో 

ముగ్గు హోయనీ ఇల్టు, భవంతి, మేడ లేదంటే ఆశ్చర్యం కాదు. 

సొందొఎాాా 

శ్రీ నసక్కాన్ చెన్నయ్య = ఏరి వృత్తి దర్జీ సని యైనా 
న లా వరాల Be 

నగీశీలు చెక్క_డంలో నక్కాష్ అనే పేరే దాగా వాడుకపోకి 
వచ్చింది. వీరు కొజ్జ సనిలో మేటి, కజ్దను మైనంలా మలిచి, 
తొలచి వివిధ దేవకా మ్మిగహాలను చెక్కడం వాటి రూపాలను 
ఖట్టి రంగులు చేయటంలో వీరికి వీరే సాటి. నాడు వాడుకలో 
ఉన్న పల్లి! కల్లతో ఎన్నెన్నో అలంకరణ వస్తువులు, ఆట 

బొమ్మలు చేసేవారు. 

ఒచిదేరాము హెట్ట్ మండలవై రకరకాల చితాలను చ్యితిం 

చేవారు. ఏరు పోశమ్మ శాతర నందర్భములో బోనాల కుండ 
మవై చ్యితీంచిన రాము చిలుకలను దూరంగా. పుండి చూస్తుంట 

అవి అందులో ఉన్న పదార్ధాన్ని తినడానికి వచ్చి వాలినవా 
అన్న భావన తప్పనిసరి కలిగేది. ఇప్పటికీ వీరీ కుమారుడైన 
శ్రీ నర్చయ్యగారు వ్మిగహాలను, పల్లకీలను చేయటం, రంగులు 



భిలాషాహస్పరం వ్ర 

వేయటం జరుగుతున్నప్పటికి తన నైపుణ్యానికి తగ్గ పోషణ, 
|పోత్సాహం లభించక వ్యడంగి పనిలో నిమగ్నుడై నాడు. 

మనం ఇంత వరకు [గామంలో, నిజాం నిర్భంధ కిటి 

రంలో బిక్కు బీక్కుమని దారి ఆన్నూ తెలియక [బతుకు 
ఈడ్చుకుంటూ వస్తున్న బడుగు జీవుల ప్రెనే “గోటి చుట్టువై 
రోకటి పోటు" అన్నట్టు భూ మదాంధులు, వారి తొత్తులు పండా 

రీలవతె పడీ బక్క చిక్కిన రైతుల రక్త మూాంసాలనే గాక 

మూలుగులను సైతం పీల్చి పిస్పి చేశారు. 

చః దోపిడీ, ఈ బెట్టి చాకిరీ, ఈ అంటరానితనం నుండి 

ఏరు విముక్తులు కావాలంటె నాడు ముస్టీం మత మైనా (కిష్టియన్ 

మతట్రునా స్వీకరిస్తే తప్ప మోశం లేదనుకున్నారు అంటరాని 

తనంవారు. 

అయినా మన తెలుగుజాతి బొన్నత్యాన్ని, సంస్కృతిని 

దాని గొప్పదనాన్ని కాపాడటంలో మాతం ఎందరో మహా 

సయులు వెనుకాడలేదు, ఊరూ నంస్క్బృలిని ఉగ్గుపాలలోనే 

రంగరించిపోని ముస్తీం మత వ్యా స్తీ షని వెంపొందించాలనుకున్న, 

నిజాంనిర్ణయానికి మనవారు అడ్డ కట్టలు వేఠారు. వారికున్న కొద్ది 

పాటి వసతులతోవె ఈత. వెట్టి తెలుగు విద్యాబ్యూ ప్లీకి మన 

సంస్కృతిని కొపాడటానికి ఎనలేని కృషి చేశారు. దానీనీ 

మరింత ముందుకు కీసుకపోవటంలో వెనుకంజ వేయలేదన 

టానికి మన గాను పండితులు, కవులు, ఉపాధ్యాయులే సాక్షం. 



క్రిస్రీ న్యోతం(త్యోదీ సమంతలో 

ఏటీ ఏ మ్రనస్పిట్కి నీప్పులు మురిసిన ఈ తెలుగు నేల 

పంత శాలమురిది ఈ వేడిమి, వడ గాడ్పులు? ఈ నిప్పులు 

చెరిగిన నేలపై చల్లని వర్షం కురినీ పచ్చని పంటలు పండి 

నట్టుగా ఉతీయోద్యమ టుతుపవసాలు ఆరంభ మైనవి. ఉద్య 

మాల, పోదోటాల మేఘాలు కమ్ముకు వస్తున్నవి. అవి వర్షిం 
దక తప్పదు, ఈ నివ్వులు చెరిగిన నీచులు ఆ [పవాహముడో 

కొట్టుకకోర మాసరు, 

ఏటా గా 



అది 1991. ఆంధ జన శెం్యది సంఘం ఆధ్వర్యాన 

జేగిపేటలో తాలి ఆంద మహానభ జరిగింది. దీని [ఫథావం 

మెలమెల్లగా పల్లెలకు (పాకుతున్న సమయం. 1931లో సవర 

చెండలో రెండవ ఆంధ మహానభ జరగటం మూలంగా నల్ల 

గొంద జిల్లాలో ఉద్యమం ఇ తగ్యం నొంది హిందువుల ఐక్యత 

ముందుకు సాగుతుంది. 

మహాత్మా గాంధీగారి నాయకత్వాన సదుస్తున్న తారిజనో 
ద్యామం _హె(దాబాచ్ళాఖకు 1982లో తాలిసాదిగా యువనాయ 

కుడ శ్రీ రావి నారాయణరెక్టీగారు 5 కార్యచర్శిగా యుండటళ; 

ఇదేకాలంఖో “ఇతే హదుల్ ముసల్మాన్" ఆనునంస్ట్ “ఆంజుమైన్ 

తచ్టీక్ ఇస్తామ్" (థార్ సార్) పార్టీ శాఖను నెలకొల్పి షృతడుక్ప 

లను కటస్టీంలగా మార్చుటకు శీ వళ్ళషి వేస్తున్న రోడాలిపే, 

ఈ మతంబ్యాపిని సిరోరించుటకు ఆర గ్రసషాజే ఎహిండూ 

వరిషతొలు వెలసి కొత్తగా ఇస్టాం మతంలోకి మారిన 'హందుకు 

లను భర్షి సభల పేరుతో శిరిగి హీంకువులుగా చేర్చుకోనటం 



{0 స్వాత ఇ త్యోద కమంలో 

జరిగింది. ఈ (వచారానికీ ఆ రోజుళ్లో “వె దిక ఆవర్న్" అను 

వార ష్మతిక మత (పబోధంకో వెలువడిండీ, 

ఈ రెండింటి [ప్రభావం మన |గామానిక సోకిందం రే 

పెద్దగా ఆశ్చర్య పడ పలసిన సనీలేచు. కారణం----అట్టదుగు 

పడిన, అణగొరిపోతున్న మాలమాదిగల నికృష్ట జీవితము, బారీ 

చాలని తిండి, అంతకుమించి దొరలకు వారి తాబీదారులకు 

స్థానిక పోరీస్ నాకా ముంచు నిలువబెట్టి చాకిరి దొరల ఇంటి 

ముందు నాకా ముందు సస్ఉన్నా లేకున్నా సడియుండాలి. 

దానినే “నిలువెట్టి' అని పిలిచేవారు. కుక్కరన్న హీనంగా పరి 
ఉండాలి. రీనిళలాంటి ప్రతిఫలం లేగ. ఈ బాధల నుండి 

విముకి పొందాలంటె అనాడు ఐడుగ బీపులకు ముస్టీం మతమే 

శరణ్యం. ఆందులో చేరితే కాస్త ఊపిరి పీల్చుకొని కష్టించి 

బతుకొచ్చాని వాది ఆకే. 

ఇవన్నీ చూస్తున్న శ్రీ' మంగు వెంకటయ్య గారీకె మనస్సు 

చలించింది. వీకెవరో కొదు [గామ పట్యారి, పిల జమిందారు 

గారైన శ్రీ మంగు సింహాదిగారి రెండవ కుమారుడు, వీరు 

(ధానుంలో ఉన్నంతవరక్తు హరిజన సవా తలంపు రాలేదు. 

ఇక్కడి సరీసరాల (పథావం అటువంటిది. పీకు (గామం వదిలి 

చధువుకు మై(దావాదు ఎప్పుడై లే వెళ్యానో, ఆక్కడ ఉద్యళు 

[స్లశావాలను, కంచ్చాక యమాడటం, ఉద్య మవాధులతో, పరిచయ్యం 

వర్చడట్నంతో వాద వీదో..ఒక రీతిన షూరిజనులకు. మేలు చేయా 



థీ లాషాహసలఉి 4] 

నీరు హోడాడాను సరంలొన్ 'లోఠిలో ఉరూ బోధనా 

ఢధాషసగల పాఠకాలలో చమక కౌ ననాగిస్తున్నారు. 3 సమీనం 

య ఆఅవర్టనషా డ్- హాచదూ న సంబంధించిన్ విశాల 

దవనం దలిడిచి. ఇకసవ దనే క్రీ వ వడ్ల కౌండ | నర్పింహ్మరాపు 

గార ఇటు ఉంచటం, వీర మరెవరో కాదు మన 1గామస్తులై న 

శ్రీ చొళ్లత నృతింహశర్మ, శ్రీ చొల్లేటి నృశింహ రామకర్మగాళ 
ఒకు దిగిరి బంధువే గాక వాగి జావగారు కూడ ఈ బంధుత్వ 

పరిచయం వల్ల త్రి నుంగు వేంకటయ్యగారిడి అతి సన్నిపాత 

సంబంధము చ్ ర్పడటం, హదన్వారా న. శోక టకర్షింప 

బటడం హేతువై ది, 

uf పడ్గకొరడ సర్చీంహ్మరాపుగారి ఇంటికి నాటి పెద్ద 

లైన మాగపాటి హన్మంతడాసపుగాం, మందుముల రామీచం|ద 

రాదుగా. పొటికోట ట్ Rs కొండా వెంకటరంగా 

యు ఇంకా మరెందరో (సముఖులు వస్తూపోతూ ఉండటం, 

'6ల కలిస్ జరోసమాణ్ భవనంలో మార్వురిడి, చర్చలు 

జలు సమావేశాలు జముపుతుందటం ఇవన్నీ [పతి నిత్యం 

(కోధతో గమసించటంతో పరిచయాలు వాగా అయినాయి 

ఇక ఆర్యససూత తరప్పస శ్రీ సుం/ప వెంకటయ్య గారి 

శన్నముందే శ్రీ 5 చొల్టేటి నృతింహళర్మగాగు చావక్షిద్ సీరులా 

వని వేస్తున్నారు. పీక అప్పటికే [పభుత్వ ఉపాధ్యాంపులుగా 
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ఉంటూ సమాజ్ కార్మోకలాపాలా తీ గోప్యంగా నిర్వహిస్తూ 

&ఉలడేవాసు. వీరు శమకు రోడుగా మంచి కార్యకర్త, చురుకైన 

యువకుడు దౌడిక్షిజే (గ్రామాల్లో కాగగ్భకలాపాలు నిర్వహించ 

వచ్చనే ఆచోచనలో ఉన్న సంధర్భములో ఈ మంగు వెంక 

ఉయ్య గారో వాలికి అండగా డొరకదంతో, ఇక ఈ ఇద్దరు ఆర్య 

సనూజ్ హరిజనోద్ధరణ కార్యకబాపాలు సాగించుటకు నుంచి 

వాతావరణం ఏర్పడింది. 

నాడు శీ, కొండా వెంకట రోంగారెడ్డ్, శ్రీ రావి నారా 

యణరెడ్డి, బద్దం ఎల్లారెడ్డి, ఆరుట్ట లక్ష్మీ నర్సింహ్మ రెడ్డి మొద 

లఅగుతారు హెరిజనోద్యమం, ఆంధ మహసభ కాం[గెస్లో 

పుండీ పన్ చేస్తున్నారు. 

ట్రీ మాడపాటీ హన్మంతరావుగారుు మందుముల రామ 

చందరావు, వట్టికోట ఆళ్వార్స్వామి పపదలగునారు [గంధా 

లయోధ్యమంలోనూ, శ్రీయుతులు బలదేవ్ భ(దదేవ్ గారలు 

ఆర్యసమాజ్ తరపున నల్లగొండ, అకాప్బల్డా ఉల్లాలను 

చూస్తుండటం వడ్డకొండ సర్నింహ్నరావుగారి పరీచయభాగ్యమే. 

1984లో ఖమ్మం, 1988లో స్రిన్ల్టాలో జర్లిన ఆంధ 

మవాసభల |పభానం మరెంతగానో పనిచేసింది పీరి వెన. 

శ్రీ వెంకటయ్య గాదు వీరి చూడటం, కలుసుకొావటమే 

గాక పని చెయ్యోలనె తపన గూడ కలిగించ. హరిజన "సేవా 
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హార్ణకమాలు, వయోజన విద్యా, అంటరాసెతనం నిర్మూలన, 

నే మాంస నిషేదం, కల్లు కాట మాన్చించుట మొదలగు 

నషయాలవై శేం్మరీకరించ సిని చేయాలనే ఆతోచన తట్టింది. 

19శెక్లో గవ ఆయన సవాసభ షాడ్జగర్రో జరెగే 
దాటికి మన |గామంతలో హరిజసవాగలో ర్యాతిపూట వయోజన 

వెద్యాకెం,దాన్సి స్థాపించి, దానికి తొలి ఉపాధ్యాయునిగా శ్రీ 

తిరుప్పాః ఎంజరుమాండ్లను. నియుమిందారు. [శీ చొల్రేటి 

సృనసింహ్మశర్థు గారు, [5 చుంగు వెంకట య్యాగారల సర చేషిబ 

త్రై విద్యాబోధన సాఫీగా సొగుచుస్న ది వానిల పాటు ోవైదిర 

ఆదర్శ్" అను వారన త్రీకిను తెప్పించటము అంధులో. వచ్చిన 
నూచనల మేరకు వారిజనుల తైళన్యవంతులను చెయ్యటం. 

ఈ వారవ్యతికతోపాటు మరికొంత సాహత్యం హరిజన సేవా 

విభాగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు, కళస్మతాలు తేవటం, 

వాటినీ పంచఓము, చదివి వినిపించడం జరుగుచుం డేది, 

ఈ సెందళ్ళములోనే ఆనాటి పారిజన పెద్దలగు శ్రీ 

మ్యాకల సాయిలు, కాగ్ చినఎల్హయ్య, ఇగ అబ్బపాయిలు కాగ 

పర మల్దయ్య ముదలగువాడు [4 వెంకటమ్యుగారికి అండగా 

నెలిచారుం 

నిజాలి ప్రభుత్వపు నిఘా 

ఎప్పుడైలే హశకిఇనవాడలో వయోజన విద్యా కేంద లె 
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సెడుధుతూ, దానినీడలోనే ఆర్మసమూజ్ భావాలు, హగిజనసేవా 
కారళ్థ క్రమాలు hea నిజాం (పములళ్యానికి కన్ను 

కట్ట్ంటిం స్థానిక పోకిస్వారు ఓ కంట నిఘావేని ఉద్యమాల 

క్రదలీకటను హని ఫట్టడమేకోదు, సమయం కొరకు ఎదిరి చూస్తు 

న్నారు. 

5 నీవా సైట్లో ఈ రండు ఉద్య మాలలీ్మీవత (గామాలలో 

పృతజారొన్ కార్యరూపం దాల్య్బుతున్న తరుణంలో అటు ఆర్య 

సమాతనసు, వాని వార,వతికను నిశాం ఎచోథుతరం నిషీధిం 

చింది. ఆ సీషేదాన్నీ జనరాగ్ తీసుకొని [శ బొల్రేటి నృశింహ్మ 

శర్మగారి ఇంట్లో ఉన్న సమాజ్ సాహిత్యాన్ని పళపరచురొని 

ఆ నెసరిలో శ్రీ శర్మగారిని ఉపాద్యాయ ఉద్యోగం నుండి తొల 

గించి చేసింది | సభుత్వ్యంల, వైగా కేసు నడిపింది బోర్డులో 

అప్పజిశే [గామి వెస్టిలు, ఇతరులు, ఎంతో మంది ముప 

మలు ఆర్మ సమాజ్ సభ్యత్వం' పొందినారు. అంచుతో మా 

తండిగారై న శ్రీ వెర్మాంద్ద రామయ్య, శ్రీ పేత్యారం సంతోబి 

'గారలు కూడ గరం పొందినారు. ఆవ్పటిశే మా తండీ 

గారు వళ్చిమ గ గోదాపరి టేళ్లా -నె వెంటిపాడు నుండీ వెలువడె 

రామానుజ మత |చబోధం చేసె “శ్రీ వైష్ణవి మాస వృత్రిరను 

లప్పంచటము దాన్ని ళు.చ, తప్పకుండా టిచరిస్తుండేబారు. 

ఒకనాడు నేను మా తోం(డిగార కూ స్టకాలను! పతకాలను 
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తిరగేస్తున్న సందర్భములో ఈ రెందు రశీదులు వైష్ణవ ష్మఓ 

కరో కనిపించగానే నాకు ఏంతో ఆశ్చరం చేసింది. "మరి శః 

సంతాజీగారి రశీదు మా తం్మడిగారి వద్ద ఉండట మేమిటి? అన్న 

పక కా స్త చివాకు కలిగించింది. 

వీరు ఎప్పటికే పోలీసు పటేలుగా వని చేస్తున్నారు, 

అదినా తన్ అంతరాత్మ మున్షింల మతోన్మాదం నసహించలేకనే 

రః సభ్యత్యం పొంది నివురు గప్పిన నిప్పులా రగులుతూ 

హిందువుల నంషేమానికి, ఈ ఉద్యమాలకు చేయూత నిచ్చాడు, 

ది మా తండిగారివద్గ ఉండటం వారిదరి అన్యోన్యత, స్నేహం 
గ్ ౮ వ్ 

ఉ3 భావనకు కట్టుబడి ఉన్నారనేది నిస్నంకో చంగా చెప్ప 

అచ్చులు ఇ 

గవ అంగి మహానథకు నున (గాను తొలి 
(ప్రతినిధిగా. శ్రీ మంగు 'చేంతటయ్య్యగారి (ప్రవేశ 0౧ 

1987లో నిజామావాద్లో జరిగిన ఏవ ఆంధ మహాసభ 

నాటికి మన [గాసుంలో అర్య సమాజ్ [ప్రచారం హరిజన సేవా 

కార్యక మాలు, షదూజస విద్యా పాఠశాల, నడుపుచున్న 

శ్రీ మంగు. నెంరటయ్యగారు పెద్దల మన్ననలు, మరియు 
3) 

చురుకైన కార్యక త్తగా గుర్తింపు పొందగలిగారు. 
— 

ఎంషిఫట్రనే ఊఉ అలతష (0) ఆంధ మహాసభకు (హ్మప 

చు వతినిధిగ్గా ష ఘు గానుం పరవుసన హాషరె శారు. ఆ నీథము 
మొల 
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వచ్చిన |వముఖులు, |వతినీధులెంథరో వగిచయం గాపటం, 
వీరు చర్చలలో పాల్గొని మన [గామ పరిస్థితిని వివరించటంకో 
తెలంగాణా నలుమూలల నుండి వచ్చిన |పితిసీదులు, పగ 

గామ సమన్యల్ని ఉద్యమ పరిస్థితిని తెలుసుకోగలిగోఎి. 

ఆ సంధర్భములోనే అంధ మవానభ మహిళా పటా 

గానికి అధ్యక్షురాలై న శ్రీమతి నందగిరి ఇండిరాదేవీ (ఎరు పడ్డ 

కొండ నర్సింవ్మాశర్మగొకి కూతురు, సరీ భర్త ఆ రోజులలో 

మహబూబ్నగర్ జిల్లా జశ్చేగానో తాలూకా ఆద్దిగానో వని చేస్తు 
న్నారు.) పశిరయల కానటం మన అకాఫీ ఇట్లా జిల్లా కార్య 

వర్గ నభ్యులగు శ్రీ అశ్ష్మీ కాంత రెడ్డి (దీవీనగచా (గామ వాసి) 

పరిచయం కాపటం ఇరిగొంది. 

6s అంధ మహాసభకు ముంద్రే మన (గామంలొ జరిగిన 
వైద్య మహానభరు ఆయుర్వేద మహాపండితులత్లో పాటు 
మాడపాటి హన్మంఠరాపుగారు, శ్రీ సురవరం (ప్రతాస రెడ్డిగా రు, 
శ్రీ బొజ్జం నర్చుంలుగారటు వోజరై నారు, 

రేక్ 

పీరు నున (గామంచ జరుగుచున్న ఆయుళ్వెద చ్రుహో 

సభకు రావటానికి ఓ (పత్మేకత కూడ ఉన్నదనీ తెలిసిందీ. 

శ్రీ వషద్దకొండ నర్సింహ్మరాప్పగాథిని శ్రీ చార్డేటి నృశింహ రామ 
₹ర్ముగరు ఆహాానించటము, వారు పై వెద్దలన. ఆహాానించ 

టము, వారు' అందుకు అంగీకరించడము జరిగింది. కాని ఈ 
మనాొనథను *నిజాం' ఆయు క్వేదార్నధ మహాసభ "౫ గా 'వకటి స్వే 
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తస్ప రాబేమసి చెప్పటముతో అందుకు వీరు అంగీకరించాడు. 

ఈ “నిజాం ఆయుర్వేదాం[న మవొ సభోను 6వ ఆం 

పబోసక బనుబంధథ సంస్థగా తీర్మానించి ఆమోచించారు కూడి, 

ఈ మహానభకు తలవని తలంప్పగా [పముఖులు రావటా 

నికి అంగీక రించటము, వ్యవధి చాలని తరుణంలో మహానభను 

విజయవంతం చెయ్యడం మాటలుకాదు. ఆంత తేలికైన వనేమి 

వాదు, 

ఈ మహాినధ ఎక్కడ చెయ్యాలి ? ఎదవా" చెయ్యాలి ? 

వచ్చే ,పముఖులకు వసతులు, ఇలా తలముసకలతో ఉన్న శ్రీ 

చొల్లేటి నృశింహ ధామశర్మగారికి [శ పేర్వారం సంకాజిగారు 

న్వయంగా ముందుక పచ్చి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ నేను చూస్తానంటూ 

గాధ్యతగు స్వీకరించాడు, 

వ్యవధి చాలా కొద్దిగా ఊన్న ప్పటికి (గ'మంలోని అన్ని 

పర్షాల పజలను సమీకరించుకొని ఆ ఉన్న కొద్ది వ్యవధిలోనే 
అన్ని వసతులు పూర్తి చేసే మహసభ విజయవంతం కావటానికి 

తోట్పడి నాడు,వచ్చిన (వముఖుల మన్ననలను అందుకొన్నాడు. 

నిలువెట్టిని మాని _ంచుట 

లే ముంగు వెంంటయ్యగారు [్వ అంథ మహసభతో 

పాల్గొన్న ఉత్సాహం, స్పూర్తితో (గ్రామానికి చేరుకొన్నారు, 

అంతకుముందు హెఠళకాల నడుపుట, జర్యనమాజ్, హరిజన 
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"సవ, సాహిత్యం తెచ్చి పంచుట, ఆదర్శాలను వోథించుటపర చే 

ఉన్న పరిమితి ఆచరణతో కారగ్గరూపంళలో పెట్టి చూసించే స్థిత? 

ఎదిగింది ఉద్యమం, 

(గామానికి ఆర్యసమాజ్ తరపున ఈ (పాంతాన్ని 

చూస్తున్న శ బలదేవ్, థద్రదేవ్ గారలతో (శీ పడ్డకొండ నర్చింహ 

రావు, (శీ ఉమ్మెత్త ల కేఠశవరాప్పగారలను అహ్మానించుటకు 

పయత్నాలు మొదలై నవి. 

[గామంలో నేను మిరఠముముందే వీపరంచెనిట్లుగా నిలువు 

వెట్టిడాకిరిని రదు చేయుటకు దొరల నొప్పించి మాన్పించాలనేడ 

నాటి వీధాసఎ. ఉనోటి తద్య్భమాళు, ఆందో శ నల ధరగా న, 

వైటుగబచే విభానంగాని చేసే అం: వస్దుటి దిద్యినుం ఎరుగలిదు. 

దాతల హృదయాలను కరీగించి, వారీకి నచ్చడప్పి, వారిలో 

పరివర్తన తినుకవావటమే నాటి ఉద్యపు అక్యం, 

Poe ఎల్లో లక్ష్యం తోపే. పిరిని ఆహ్వానితిచారు. ఆ పెద్దలు 
(గామాని రావటము, హిరిజనులను (సదమంగా నమీక రించి 

వారీ చాధలను తెలుసుకోవటపు, విద్యా లొధసలో ముందు 

శౌచ్చిన యువకులసు అధిసందించటమితో హాటు [గాను దొర 

లగు శ్రీ నెల్ల్టుట శేశవరాపు, శ్రీ లింగాల. వెంకట రంగారెడ్డి 
మొదలగు వారినీ కలిసీ ఈ సిలువు ఎట్టిని చేయించుకోకూడదసి 

వారీకీ నచ్చచెప్పటం వారు సంతోషంగా వొస్పకొని ఈ నాటి 

నుండే మేము మాగుకుంటామసి దొరలు వాగ్తానం బెయ్యటంతో 
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ఆర్మసమాజ్ కు [గౌమంఠే తొలి విజయుం అభించింది, ఇదె 

తరాదు హరిజనులకు కొండంక బలం బీటారిండది. ఏదో పేద్ద 

తరిమెల జపెన్సన. నెత్తిమీద ఉండి దించుకొని ays 

ఆని చమ్ము తీసుకొన్న (అతి ఉత్సాహం పొందినా 

అయినా దీని వెనకాల మరొ గాథ మాడా వుంది శ్రీ 

బింగో చంకటతంగా రెడ్డి ముతపన్ఫా చొరయని (దత్తు వచ్చిన 

వాదు) తః సారసత్వం ప్యవహారములు కోర్టులో నలుగుచున్న 

వనియ, మాలు వాక (దెవెన్యూ)లో పైరవీలు యున్నందున ఈ 
పచ్చినదాం సహకారం ఎంతో ఆవసరం, పైగా వీరికి శ్రీ కొండా 

వెంకట వంగారెడ్డి అందె ఎంతో లధిమానంం. వారి మూటను 

జవదాటని వారు ॥ గాబట్టి ఉద్యమకారుల వన్ని తేలికే నడి, 

హరిజన వాషలో గో హూత్య నిషేధ 

19 మన నిషాం రాష్టంలో 'స్టేవ్ కార్యగెస్ తరపున 
సత్యాగపో చరమ ఆఅరరిభ మైంది. అంతవరకు ఉన్న ఆంధ 

టుహాసథ టహాగభు విస్తృత వరచటకినవి, (గ్రామాలభో సభలు 

జరిపి సె పి సర్యా[గహ చదళమ లమ్యాలను వివరిస్తున్నారు నాయ 

మలు, గాంధీగాచి ఉద్యమంలో థాగ మైన హరిజన 'సేవానంస్థలు 

“హత్య సొషేధభ, , కొల్లు (శాసట మాన్చించుటకు, హరిజను' 

అతో పరివర్తన తీసుకరావటానికి శ్రీ వెంకటయ్యగారి నాయ 
కత్వాన ఉక పధకం చ హందంతాడ. 

చూలు మాదిగల కుల చెద్దరి ఆధడ మరియు వయోజన 
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పా శ ఢాలక్రు వస్తున్న యెనకుల తోద్నాటు, శ్రీ జెగ్గ్ అమ్మయ్య 

నాయకత్వాన యువకులు ముందుకు వచ్చారు. 

బఅప్పెటిక్ [వతి భకవారం తప్పనిసరీగా హరిజనజాడలో 

గోప్పను కోసేవారు. అందులో ముస్టింలకు కొంత హరిజనులు 

కొంత తీసుకొని భుజించేవారు. జ రోజు ఈ యువకులు గోపుసు 

కోయకుండా అడ్డు తగిలారు. దీనికి మొస్ట్ంలు అభ్యంతరము 
తెబ్పటముతో కౌంత ఊది క్రత వెరిగినప్పటికి మా హిందువుల 

ఇండ్లల్లో గోహత్య చేయ్యనివ్వం? కాకపోతే మీరు మీ ఇండ్హట్లో 

కోసుకోఐడీ. మరేమెనా చేసుకోండి. అటా అమిజే మా కెలాంటి 

ఆత్యంతర్ము ఉండదని వారికి నచ్చ చెప్పటముతో ఇక విధి 

తేని పరిస్థితిలో ముస్లింలు వారి ఇండ్లలో కోనుకోవటం ఆరోంభిం 

దారు. అయినా యిది నరక తిన మరిగిన వారు కాబట్టి కోందదు 

దొంగబాోముగా తెచ్చుకొని భుజించేవారు. 

ఒక్ నాడు కాగ చోడ రాములు తల్లి పోశమ్మ గోమాం 

సాన్నీ దొంగచాటుగా తెచ్చి వండుకొంటున్న సమయంలో హరి 

జన యువకులు శ్రీ వెంకటయ్య గారి కబురు వేసీ, వారు 

రాగానే హరిజనులందచూ పోళమ్మ ఇంటికి పోవటంతో పోళమ్ను 
కొడుకు రాములుకు అవమానంగా డోలింది. ఆ పొయ్యిమీద 

ఉడుకుతున్న మాంసాన్ని తల్చిన కాదని వీధిలోకి తెచ్చి అందరి 

సమక్షంలో పగులగొట్టి తల్లిని చీబాట్టు వెట్టాడు.. దానిళో 'వెద్ద 

మార్చు వచ్చేనీంది. డీనిథో ' పెస్టలు, చొంగబాటుగా తెచ్చుకొని 

తిందామన్న ఈ పాఠశాలకు 'వెళ్ళే యువకుటు, అప్టే పసిగట్టి 
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ణననివ్యరు, పైగా అవమానాలకు గుది కావలసి వస్తుందనే 

కయంతో మానటం జరిగింది. 

వెల్లు శాగటము సూన్చించుట 

[గామాలలో కల్గు 1కాగుట వల్లనే పేద వర్గాలు, 
ముఖ్యంగా పూలు మాదిగలు ఆర్థికంగా, సాంఘికంగా ఎంతో 

వెను బచుతున్నార నేది నిస్సందేహం, ఇటు సినాం (వభుతంం 

హాప్ చ బ్రసరంగా రాకుండా షుస్టింి మత సంస్థలు గూడా కల్లు 

తాగికూడడదని [ప్రచారం మబువెలు పెట్టాయి. ఇది వారి మత 

రీత్యా సూర నిొక్నేట మెం జందుపళ్ల కల్లు [కాగటట చూసి మా 

మతంలోకి కీసురుంటాము ఆని [పలోదము. చేస్తున్నా చ. 

చినికి తోడుగా నాదు “జహభూర్ య్ జంగ్” అనే 

సవాటుగాకు “జాక్ సాన్” ఆశే పార్టి శాఖ 'వెద్ది మత |పచారం 

ఊరూరా గావిస్తూ హచిజనులకు క్రొ త్తబస్టైలు టన యిస్తూ 

మతంలోకి ఆకరద్దింవబ డేటట్లుగా (పచారం సొగుచున్న ది, 

ఇది సున వారికి మాడా శా అనుకూలించింది 

[గ్రామంలో శ్రీ వెంకటయ్యిుగారు ఈ పచ్చిన అవకాకాన్ని కార 

వితువదలచ లేదు, [వతి సాయంతఎ యా కల్లు (కాగే నవు 

యంలో ఈ వయోజన పాకశాల విద్యార్దులకు మద్దెల, హార్మో 

నియం యిచ్చి పాటలు షాడిస్తూ |గామమంలా తిరిగి చిషరక్సు 

ఉగ్గెంక్ వదకు చేరి (కల్లు (కాగే స్థలాన్ని దెడ్డెంకి అనె పిలుస్తారు) 
కల్గు |కాగుచున్న వాది ముందు ఈ పిల్లలతో పాటలు పొడి 
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స్తుంజె ఇది (కాగేవారిక్ ఇవ్బందెగా తయారయింది ఈ ఉద్య 

మం (భతి నిత్యం సాగటంతో |కాగేవారిలో కొంత నరిన రన 

రావడం ఆరంభ మెంది. (ఎ గోజులలో ఈ పాటలు భాగా 

పాడేవారు. 

“తగని వని యిది తమ్ముడా, 

మరణ హితువు _- మద్య పానము 

మాసవోయి శమ్ము డా==” 

“కలుగును మానిన మస్ రేేమ్ముకు, 
కలుగును కల్మి ముదలబుగ్ వృద్ధిన్” 

ఇం! 

“పీల్లలు నృథముగి పెచుగుదురండ్ 

తల్రిదర్యడులు జగగము మానెదరండీ"” 

నేను ఈమధ్య శీ మంగో వెంకపియ్యగాశని కొల్ఫుము 

నేందుకు హౌ[ద- నాద్ వక్నాను. వారిని నాటి జ్ఞాపకాలు లెలుప 

మని కోరటం సార్ల చెప్తుకుంనా పోతూ నాట్ ఈ పాటలను 

హడి వినిషించటాసీకి (వయల్ని ఎచామం ఎెంతళూ జ్ఞాపకం రావ 
టలలేదు. ఆ సందర్యిసుదో దారీ సీమితిగారైన న్ రుక్కమ్మ 
గారు నాట్ పొటలను పొంత కౌంర చదివి వినిపంచీంది. ఇంకా 
మరెన్నో హైటలుండేవని, అపి జ్ణాన సరం రావటంలేదని తము 

నిస్సాహాయతను వెరీముబ్బాట, 

చ్ (పచారంనల్ల కల్లుతాగ్ టం దిన దినం తగ్గుచున్న వి, 
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ఇది గౌడ కులస్లులను | కలేయీ"హిట్టుచుళ్చడి-- _వాది.ట్లెవ్రికాలు 
అహ్నటేకె ఆంతంత మ . )0గళీ 

దొరలకు రూ॥లు 400లు నాలుగువందల నీజొరాగాక్యూ. 

యులు చెలించటమం చి తలకుమించిస వారం ఆనాడు. ఒక్క 

హాలీ వైనకు కడివెడు కల్లు [కాగి చాౌలకొబోసుకునేంత పోసే 

వారట. మరి అనాడు “"అడళూలి మూడు వైసలు ఇంచుతో 

పొద్దస్తమానం కూలిచేసి తెచ్చిన కూలీలో ఏ వస్తువైనా ముడి" 
కాల చొప్పున అన్ని వస్తువులు కొని మీగిలీస ఒక వైన మగ 

వాడు (తాగటానికి ఉపయోగించేవాడు. నాటి కొనుగోలు పరి 

గతి అడి, 

ఈ |వచారంపల్ల కల్లు అమ్ముడు వోవటంలేదు; అని 

ఉఊరుకున్నారా గౌడవారు, లేను కల్లు అమ్ముడు పోవటానికి 

వరను మరింత తగ్గించారు. ఈ ఉద్యమకాదులు నమురింత ముం 

పుకు వెళ్ళి మొత్తంమీద వీ ఒక్కరు త్రాగకుండా నిఘావేఠారు, 

గ శొండ్రవారికి ముందు నుయ్యి వెన సుక గౌయ్యిలా పుంది పరిస్థీతీ. 

రల్డు “గెయరపోతే ఛ్టెండిపోతవి. దొత లకు సన్ను కట్టలేరు. 

బతుకు | సాగదు. నిస్తే కపిపల కౌద్ది కొల్లు నిలువ News: 

(తాగేవారు లేక లల్లవొలి కంక | బోయ! ద తప్ప గచ్యండరం 

లేదు, 

అందుకు శ్రీ దిడ్జెంకి ఎరగా లు (చీరి ఇంటీ పేరేమిటో 

తెలియరాలేదు వాడుకలో ఈమేదే వచి ఏంది) తమ కులాన్నంచ 
నమీకరించాడు, కల్లో పారబోసీస చానికిన్న కొన్ని రోజులు 
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ఉచితంగానే పోస్తామనీ డబ్బు అవనరంలేదనీ | వచారం గొవీంచ 
టమే గాక స్వతహాగా ఇంటింటికి వెళ్ళి కల్టు పెట్టి వచ్చేవారు. 
ఏరు వెళ్ళగానే హరిజన యువకులు _ వెనువెంటనే ఆందుకొని 
*జిలకటబోసేవారు, కట్టా ఈ సమస్య వరిష్కరింపబడని విధంగా 

ఒక కొదకరాని కొయ్యగా తయారైంది. మొత్తము మీద ఈ 

ఉద్యమం గౌడ కులస్తులకు అస్పటీపరకు [వత్యామ్నాయ జీవన 

విధానాన్ని చూకలేక పోయిందనీ మాతం విళదముగుచున్నరి. 

నిజాం పరిపాలన రజతోట్సవాలు (సీలర్ జూ! 

1988.39 | పాంతంరో నిజాం వరిపాలన రణతోత్సవఐఃల 

కోలాహీఅంలో మహావెభవంగో జరిగింది. ఇందుకు డారణల 

సిశాంగారీ మన్ననలను పొందటానికి ఇక్కడి రొరోలు, దేశ్ 

ముఖే లు, ముస్లింలు కరినీకట్టుగా ఉంద్ విజయవంతం చేళారు. 

నాకు బాగా జ్లాసకం ఉంది, ద ఉప సవాలము రఘువాధపల్లి, 

కంచనపల్లి, ఆశ్వ రావృపల్లీ, కోమాళ్ళ, వెల్లి మొదఖగు (గామాల 

బడి పిల్లలేగాక అయా (గ్రామాల = వకులుకూడ పాత్తొన్నారు. 
ఆ రోజుల్లో (వీదాన ఆటలు శస్సీ.కసీ అస్మతాడులాగుట, లోన్ 

షాట్ _ ఉప్పు బషోందలు పరుగు పందెం--నమూరం, ఎత్తు దూక 

ఓం, మూడు కాళ్ళ పరుగు పందెం, ఇంకా నురికోన్సీ. ఇక... 
నొంస్కృతిక పోటిలలో రాజుగారివై పాటలు, (వధు భక్తి నాట్ 

కలు, సదద్శించేవే చాలా షరకు. 

జ టోర్నమెంటుకు మ్మాగాము పీల్లలకు తెల్టనీ గొక్కా 
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నెక్కరు వసుపు పచ్చని అంచులు కలిగి ఉండేవి. భాతీవై 
నిజాం నవాబుగారి కిరీటాన్ని పోలిన 29, తాడ్ను ధరించేవారు, 

అప్పటికే మన (గామ శాలీయోద్యమ గాలి (ప్రభావం రఘునాధ 

పల్లి, కంచనపల్లి ముదలగు [గామాలకు వీచటం, ఆ [గామాల 

వద్యసు నాయకులు కంచసపల్రి మధుసూధసరాప్పు, దఘునాఢపల్లి 

బెల్టై వీరయ్య, మొగుళ్ళ పెల్లి భ్యదయ్య, మరికొందరు సీట్ 

రార గేస్ తరపున కార్యకర్తలుగా జేరి పని చేస్తున్నారు, 

ఈ రజతోత్సవాల వేడుకలను పురస్కరించుకొని మన 

(గామానికి విచ్చేశారు, అప్పటికే మన (గామము జాతీయోద్య 
మంట ఎంతో ముందంజ వేసింది, ఉత్సవాలు రెండు మూడు 

దోజులు జరిగినట్టుగా శ్రాపకం, 

ఉత్పనాల ముగింపు 

అది ర్మాతి సమయం. వేదికమీద వ్మెటోమాక్స్ కైట్లు, 
అక్కదక్కడ కందీలల వెలుగులు వెలుగుచున్చ వి. మైకుల 

వాలం కొయ. నాటి గొంతులే మైకులు. 

ఖత రోజు కాబట్టి విజేతలకు బహుమతుల పంపకషు 

అంటుంది; కాబట్టి చుట్టు (వక్క గ్రామాల (సజలుగూడా పెద్ద 

ఎత్తున వచ్చి చేరాదు. బహుమతులు పంచటం పూరి, ఆయింది. 

చివరగా నిజాంగారి పరిపాలనపై వారి యశో కీర్తి ని పొగడుతూ 
వాడాలథి, 

ఆఅపకాశం చిక్కింది. అంతకుముందె చేసుకున్న పథకం 
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(వకారం కంచన పెల్లి చీద్యార్థులు ఫ్రీ గోపాల సోమయ్య, నారా 

యణగారలు (వీరిద్దరు అన్నదమ్ములే) అలంకరించిన వేదిక 

మీదికి ఎక్కి. చక్క_నీ గొంతుడ మంచి ఊసనిన్తు లయ 
బద్ధంగా గళ మెర్తి 

'అమ్మా తులసీ (పేనును వేలసీ 

మము పాలింపగ ధాషమ్మా"”. ఇ 

అంటూ పాదుతుంటే వచ్చిన వేలకొళ్లి జనం తస్య మతంలో 

మునిగి మైమరిచి ఓలలాడింది. జ వాట ఛాషిఎ నీ బిడ్డల మైన 

మాకు దాస్యళ్చంఖలాల నుండి విముక్తి పొంది శకి సీవ్వమస్ 

లోరటమె. 

పాట మిగినీంద. జనిం (తోనుములటోః ముళదు తెళ్ళింది. 

(గా షిల్లలనిన్టరిని ఎత్తుక వట మే గాదు, ముద్దాడ కట మేగాద వారిద్ట్ 

రిని ఉక్కెరివిక్కిరి జేకారు, | 

తలళచిన్ది ఒకటి, జరిగింది మరోకటి. ఈ ఉత్సహలు 

(పశు భక్లీని రంగరించి పోయడానికి కానీ ఎదురు తీతీగి దేశి 

భక్తి నీ రగిలించింది. ఇద ఆనాటి సంఘటన, పర్చేసీమలో 

తెలుగు పెలుగు ఒక పుర్పుతా చమొచిసింది. ఎరుములా ఉరి 

మెంది. జాతీయోద్యమ కర్తవ్య (పబోటం చేసింది అ ప్రాట్, 
ముస్డీ ౧౮ నుత |పదారం = హిందూ స్త్రేలను చెజబట్టుట 

నున (గ్రామంలో హండదువులను మున్షీంలుగా మార్చీన 

సంఘటనలు మొత్తం మీద బేవని చెప్పవచ్చు. కాదవం, నేను 
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ఎలుసుకున్నంద వరకు జలాంటి ఆభారాలిమీ దొరకలేదు. 

రాని హరిణనులసు ముస్షింలుగా మార్చుటకు వారు రక్కుువ 

[పయత పౌమి బయలయ, తెలుగువారిని ముసింలుగొో 

మాచ్చుటళు “బహద్దూర్ యార్ జంగ్" అనే నవాబు ఆంజుమన్ 

తబ్లీగ్ ఇనాం, వాక్ సార్ అనే పార్తీల పేరుతో మీక [పబోధం 

చస్తూ వీలైన స్ చో ట్ల ఖష మారుస్తూ వారికి క కౌ త్ర బట్టలు పంచి పెడుతూ 

వెళ్ళేవారు. జనగామలో మూడ మునిగే అహ్మద్ అవేవాడు 

త్మీవంగా కషి చేసేవాడు, పున [గామంలో మూడ శవ వనయత్నించి 

ఏఫలుడై నాడ జనగామలో (సత్యేకించి ముస్తిం బోధనకు 

నూలును గూడి. నడిపాడు, అ న్కూలును . ముస్ర్ 

స్కూలుగా సెల జవారు, 
[బల్ 

ఇప్పటికే మన [గ్రామంలో ఆర్య సహమాశ , బాంటూ పరి 

షడ్ తరపున క్రీ వెంకటయ్యగారు, శ్రీ చాల్లేటి నృశించా కర? 
గారు హిందూ ధర్మ |వచారం గావిస్తూ హరిజనుబచేత ప్రత 

సీత్యం స్నానం చేయించటం, చొట్టు పెట్టుకోవటం, దైవ 

(పార్టన చేయించటం మొచలణగు విషయాలవై, కేఐదీకరించి పని 

చేస్తుండటం వలన తురేకలకు అవకాశం చెక్ళ..లేదు. అయినా 
వారు ఆశ వదులుకోలేదు. పరోశ్ష పద్దతులు అవలంబించారు. 

తదితర గ్రామాలలో స ముస్టింలుగా మారిన హరిజనులను మన 

(గామములో' ఐంిధుత్వమున్న వారిని ఎరి కోరి యిక్కడ మార్చు 
శుకు [పయశ్నించారు. 

ఆ వచ్చిన వారిలో ఒకరు శాగీళ్లూపుర సేపాసి. ఇతడు 
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హరిజనులలో పేడ్డ భూస్వామి. సుమార 100 ఎకరాలకువైగా 
భూమ, కలవాడు. కాగ పెద శిస్వయ్య అల్లుడు గండి సాయిలు 

మరొకదు కోత వెల్లి వాస్తవ్యుడు. మన్మగామ నాగ చినఎబ్రయ్య 

గారి బరభివ్పలు, వీరిద్దరిని ఇటునుండి జనగామ. మునీర్ అహ్మద్ 

జటును9డీ చక సర్ది ఫత్తూర్ సాహెబ్ గారలు విశ్వసయత్నం 

దేసినప్నిటేక మస స గ్రామ హరిజన పెద్దలు భాగ చిసయెల్టయ్య, 

శా క గ. చసుపకులు జగ్గు "అక్కయ్య మొదలగువారి 

(పలిఘటనష పపల్ల మూర లేకపోయారు. 

హిందూ ,స్పీలను బరజట్టుట : టి రోజుల్లో హిందూ న్రీలసు 

చెరబట్టుటు ముస్ట్ంలకు వెచ్చ వినోదం, గౌరవం. వెవరు ఎంద 
రిని షెథభఇడణారో ఎవరు ఎందరిని ఊంప్పుడుగత్తెలుగా ఉంచు 
కుంట్లారో భామ పెద్దమనిషిగా చెలామణి అరస్యేవారు. ఒకసారి 

హిందూ త్రీ ఐలతొ)_రీందటడిందం టే, ఆ యువతిని శిరిగి 

మనలో చేర్చుకోవడం ఆసంభషం. ఆ యువతి ఎందుకు చెడింది 
అనీ అలోచించే ఆస్కారమే తేమ జనాడు. అదీ వేతిత, కులట 

ఇంకా ఏచేనో పేర్లు పట్లి కుల బహిసష్మరణేకారు, నాంఘక 

బహిష్క-రణలకు గురి చేసవారు. ఆ యువతులు విధిలేసి వరి 

గత్యంతరము లేక ౪ మళంలోకి పోవటమో లేక ఒంటి 

దిగో శీవనం గగుపుతూ ఉందటం జరిగేది, ఓకోదిద్దరు ముస్టిం 

ఆబార్ వ్యవహారములు ఆలవర్చుకున్నా, ఎక్కువ సంఖ్యలో 

కడవరము *ంటరిగా శీవించి ఉన్నవారే ఎక్కున. 
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ఆనాడు మస [గామంలో ముస్తింల ఘూాతిలీ చర్యలకు 

సెలిమైన వాలెటో మచ్చుకు కొందరు. 

1. సరాబు సెద్దయ వెడ్దను....ఇమామ్ అలీదేగ్ 

న కల్లూరి రాజమ్మ ను...మహణజూట్ అ 

ల్. మువీ ఏటీ అచ్చమ్మను..తురాఖ్ అలీ చ సేదార్ 

శీ చాసరి నొడుమ్ము...భౌజా అలీ 

తీ కమ్మరె జగదాంబు...గులాం నసీ 

రంవీచ (సన్తుతపు క లర TNE 07 నాటి చర్మితట 

సడ సాత్యుంగా మిగిలి ఉంది, సజీవంగా, ఇద్ |వాస్తున్న నాటిక 

చైతు సమస్యలపై రావి నారాయణరెడ్డిగారి 

ఆగమనం 

ఆది 1939 అనుకుంటా. (గామరిలో వయా జస విష్యతో 

పాటు .గోవేం నిషేఫం, మద్యపాన నిషేధం పజలను సాం 

ఘికంగా చై తస్యం కలిగిస్తునప్పదెకి రాజకీయంగా కూడ ముం 

సుకు తీసుకపోవాలన్న కలంప్ప వచ్చింది. చెగా ఏటి చేసినా 

(గామన్టులే కడా ఆస్న చులకన భావం కూడ సారు ఏర ఏడీ 

'నట్టున్నది. అందుకే సాయకులను ఆహ్వానించి క్రై తుల సమన్య 

అపై చర్చించి వారిని ఇక్య్టఎ చేయడానికి పూనుకున్నారు, 

అదే సంవత్సరము రైతుల స్థితగూడా అంతగా బాగా 

లేదు, సాటి (పధాన పంటలు జొన్న, కంది, ఆముదము, ఉల 
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పలు న్యూతమే. జోన్నిచేలు దెబ్బతిన్నవ్. ఆముదము, కంద్ 
పరుగుకు బలి అయినవి, రై శులు అందోళన. చెచంచుతున న్నారు. 

ఈ ఆవకాశాస్ని శ్రీ మంగు వెంకటయ్య, శ్రీ భాష్యం రామా 

చారికి భోజకీయంగో ఉపయోగించుటకు సమయం చిక్కింది. 

శ్రీ వెంకటయ్య గారు హై|దావాద్ వేళ్ళి ఆర్.ఎన్. మొద 

అగు పటం కలిసి సం్యపదింగారు. వారు కూడా నంతో 

సంతో రావడానికి అంగీకరించారు. (గ్రామంలో వంటలు 

దెబ్బలు తిన్నవనీ రకాలు మాఫీ చేయించుటకు నాయకులు 

వన్తున్నాలనీ ర్లైతులనందరిని నమీకడించారు. ముఖ్యంగా నాలి 
రైతు సదన్సుకు 1. శ్రీ ద్యాగల రామాలు క శ్రీ భాగంద్ 

సుర్ణియ్య (రాజయ్య కీ. గాదె సెద నర్సయ్య 4. శ్రీ 

జట చం[చయ్య మొదలగువారు మండెల హగడెం నుండి 

1. శ్రీ వాచటి కొమురయ్య (కరెన్న తరడి) శే. శ్రీ వారాల 
Mer కీ, కోడెల వెద చుల్లయ్య క & చంటపురి చెన్నా 

రెడ్డి ర్, శ్రీ కట్టూరి పెధ్ ౩ సుల్లా రెడ్డి శాఫరీ గూడెం నుండి 1. శ్ 

మగునంహా ది, , 2. వరదయ్యగాడ, 8, థ్రీ పేర్వారం సంతాజీ 
ఉమా తండిగారు, ల కుమ్మ ర్ ఇతయ. |. మీసాల రాజాయ, 

7. సొయిలు మొదలగు, పెద్ద రైతులను, ముఖ్యుంను సమావేశ 

పరిచారు, 

న్ 

ల్లో 

ఈ నదన్సుకు శ్రీ రానే నారాయణరెడ్డి ఆరుట్ణ లశ్మీ 
నర్సింహ్మరెడ్డి, పెంబర్తి గోంగిడి మోహన్ రెడ్డి, మందుముల 

రామచం|[దరావ, వడ్డకౌండ . న్గర్వింహ్మృరాపు ఇంకా మడి 
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కొందరు పెద్దలు, ఈ రైతు సదస్సుకు హాజరయినారు. పాడైన 

వంట చేలను కంగ్భారా చూచాను. వాటి పరిష్కారానికి, తకం 

మాఫీ చేయించటానికి కృషి చేస్తామని వాగ్గాసం చేశారు. మీరం 

దరూ ఆంధ మహాసభలో చేరాలని కోరారు. ఐకమత్యంకా 

మెలగాలని అప్పుడే మన కోరికలు నెరవేరగలవని ఉద్బో 
దీంచోరు. 

య సనస్సులోనే మొట్టి మొదట హరిజనులు మంచినీటి 

దావీ గురించి, ర్మాతీ పాథకాలకో పాటు దదయం పాఠణాం 

గూడ కొవాలని కోరటం జరిగింది. దీనికి ఆ వచ్చిన నాయి 
కులు అంగీకరించి, మీరు నగం భరిస్తే హరిజస "సేవా నంస్ల 

నుండి మిగతా సగం యిప్పించగలముసి వాగ్గానం చేశారు. 

హరిజన పిల్లలకు నాగు ఉచితంగా పలకలు, పున్తకాలు, పంప 

రము చేధారు. బట్టలకు సగం (గామస్తులు భరిస్తే మిగతా సగం 

థరించగలముని చెప్పారు, 

(గొపుంలో తొలి షశ్రనాలయం 

ఈ సందర్భంలో గాషంలో ఓక పకి నాలయాన్స్రి 

స్థాపించి, రాజకీయ చైతన్యం కల్లించాలనె సూచన వచ్చిన 

పెద్దలు వెయ్యదమే తడువుగా అప్పటికప్పుడే శ్రీ చోల్లెటి 

నృశీంహ్మరామళర్మగారి ఇంటి ముందున్న గదిలో పఠనాల 

యాన్ని స్థాపించినారు. తరువాత మెలమెల్లగా ఆధివృద్ది పరిచి, 

దిన, వార, పచ, మాస సతికళన్నో తెప్పించటం జరిగింది, 
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ఇందుకు ముఖ్యంగా (గామ షాహుకార్లగు (శ్రి ఎజ్జం నారాయణ, 

సిద్దయ్య, నరాబు వెంకన్న, నారాయణ, చందయ్య, లగి శెట్టి 

పాపయ్య, శలకుంట్ట రామయ్య, ఎజ్జం రామయ్య మొదలగు 

వారెందరితోటో చందాలు కట్టించి, అం(ధష్మతిక, గోలుకొండ, 

రయ్యక్, వైదిక ఆదర్, మరెన్నో షృత్రికలు తెప్పించి చదన 

గం, చదివించడం, [పతి సాయంత్రం గుంపులు గుంపుటుగా 

నేరి దేశకాల పరిస్థితులను తెలునుకోవటమె గాక వాటి వై చర్యలు 

జర పేనారు, 

మొత్తం మీద మన (గ్రామం జారియోద్యమ + దాటను 
సయనించడంళో ఈ |పాంతంలో వెనుకబడి యుండలేదు, పైగ 

ఈ |ప్రాంతానీకి ఒక ఆశా జ్యోతీగా, దర్భ [గామంగా రూపు 

దిద్దుకొన్న ది. 
నిజాం _పథత్వ నిర్చంధొలు 

1040 హైదావాద్ జల్లా మల్యా-పురంతో జరిగిన 7వ 

ఆంధ మహాసభకు శీ మంగు వెంకటయ్య గారీ (పోత్సాహంతొ 

జగ్గు లత్మయ్య, భాగ మిచ్చివీరయ్య, రాగ రాములు కొడుకు 

వీరయ్య ఇంకా మరకొందరు యువకుల వెంట ఎనుకొని పోవ 

టం జరిగింది, 

ఈ సథ నుండీ తీదిగీ పిచ్చిస్ తర్వోత ఉద్యమం ఉచ్చ 

స్థీతికి ఏ మేరకు పెరుగుచున్న డో ఆ మోతాదులోనే నిజం 

నిర్భంధము గూడ వెరిగింది. 



భిలాషాహప్చరం గీ 

శ్ర చొల్లేటి సృశీంహ్మశర్మ గారిని ఉదోకగం నుండి తీసీ 

వేయడం, మంగు వెంకటయ్య గారివై త్మీవమైన వత్తిబ్గ లేవడం 
'పారంభ మైనవి, ఆవి ఎంతవరకు వెళ్ళినవండె రండి పట్వారి 

గిరికి రాజీనామా చేయటమా? కుమారుణ్ణి ఊరుకుంచటమా ? 

వేల్చుకోవలసిందిగా b సింహ్మో!ది గారికి హెద్చర కలు 

యిచ్చారు, 

హదిజని ముఖ్య రార్యగర్తిలపె రొంగ కేసులు బనా 

యించి కోర్టులకు (తిప్పటం మొదలయింది. ఆనాడు కాగ వీర 

మల్లయ్య మరి నలుగురి వైన తప్పుడు "కేసులు పెట్టి ఇళాప్ 

ఖల్షా ఒల్డా భోర్రులము ( హ్యాదాదాన్కు, 1తిన్సటం జరుగుతుంది. 

ఆకల. ముందే శ్రి బూగుల తాషుకృష్ణారాపు, ఉమ్మె 

త్రల కళ వపరాప్పు, పంచుముల రాంచలదరాప్పి తదితరులతో 

యేర్పడిన ఉచిత న్యాయ సబహ శమటీ ఈ ఫర్యాదును 

వెంక! శ్లిగారు తకరంతటక వారు మన జల్లా న్యాయ సలహ 

రోర్టులలో శే కేసులు ము రాస్తున్న శ్రీ శ్రీసివాన చెడ్డిగారికి చః శేనున 

అప్పగించటం, వార్ కోర్టులో వాదించి వీర వుల్హయ్య మొదలగు 

వారివై ఉన్న -పెబును రొట్టి వేయించటం జతిగింది,. 

1 చేస్పుతో ఘెసం ఇగ్గటఘుతో మస 1గాషాసివే గాక, 

ఈ ,పాంతానికె ఒక జల మైన కేం|దమైండి మన ఊరు. 

స్థానిక ఫోరిస్ దఫిదారు పరాభకం చెందినంత వని 

ఆయ్యి, మరింత పట్టుదలతో కక్ష సాధింపుకు సట్టుచలతో 
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న్నారు. కేసును గెలిచిన మన వారు విజయగర్వంతో మరింత 

ఉత్యాహంగా ఉన్నారు. 

కః సందర్భబులోనే శ్రీరామ నసమీ వచ్చేసీంది. 

తొమ్మిదిరోజులు మహా వైభవంగా ఉత్సవాలు జరిగినవి. చిపరి 

రోజు సీతారాముల విగహ ఊరేగింపు అట్టవోనంగా భజనలు 

కిర నలతో సాగిపోతుండగా అనువుతి లేదని అటకాయించి 

చప్పల్లు వాయించే వాదిని కొట్టటం - వాయిద్యాలను పొడురయ 

టంతో రెచ్చిపోయిన జనం దఫేదారును చితకజొడాదు. వైగా 

ఆఘమేఘాల మీద హదాదాద్కు వెళ్ళి గోలుకొండ వృతికి 
సహాయ సంపాదకుడుగా వనివెస్తున్న శ్రీ ఉన్నవ అక్ష్మీనారా 

యణ నురికొంత మంది పెద్దలను రలిసీ వెంటనే పుతికరో 

[వచురింపజేకారు, “శ్రీరామ నవమీ ఊరేగింపు వై చఫేదారు 
చౌర్తన్యద” అను శీర్షికన వెలువడింది, 

ఈ బార్త గోలుకొండ ష్మతీకలో రావడం పోరిను ఉన్న 
కాధికారులు వీచాదణ జరవడం జరిగింది, కోర్టులో కొన్ని 
రోజులు కేసు కూడా నడిచింది, తరధ్యాత వీగిపోయింది. 

ఈ విధంగా [గ్రామంలో నమన్యలు ఒకదాని వెంట మరొ 

కోట్ రావడం - కోర్టుల 'పేంట తిరగడంతో నతమతమౌతూనే 

హరిజనవాడలో వాగ్దానం (ప్రకారం మంచినీటీ బావినీ తవ్వించ 
డం, ఉదయం పాతశాతను |పారంధించి నడపటం పిల్లలకు 

ఉచిత చ్లున్త కాలు' + జట్టలు మువ్వటం తిదిగింద్, ' 
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స చెండు విజయవంతం కాగానే హరిజన సేవా విభాగ 

"ఎండి. శాడలసేన సహాయం గొరకు శ్రీ రావి నారాయణరెడ్డి 

గారికి పంక టయ గారు వళ్ళి వివరించడం, వారు సేవా సంస్థ 

పతపుచ సొంఛినీటి జావిని, డిని తవిఖి చేయుటకు శ్రీ వెంటర్రి 

గొంగిడి మోహన్ రెద్ధిగారిని పంపడం, వారు స్యయముగావచ్చి 

'వరివీలెంచి చభోర్థు సంసవళి జరిగింది, 

అది నితంగా 1గానుమురో ములో లితిచా వయోజసపిద్యా 

కెర్మదాయ స్రొపించతం జరిగింద పాదిజసవాటతో దన్న పెక 

శాలలో పధసంణా చెపుస్తు క్రీ మొంబెచునూండ్పుగారు (పభుత్వ 
ఉపాధ్యాయ పెదవి దొంకినందున నాక స్థానములో శ్రీ మేదరి 
రోటయ్యను సియమింనచం,. ఇతను నసేధాభు శేసులో వారి 

జనుఖకు వ్యతి కముగా వాకరిమివం ఉం తో ఇతని తెలగించి 

శ్రీ ఆలీర్వానంి ఆనే హరిజనున్ని ఆ స్థానములో నియమించారు, 

శ్ (గామంలో ఉన్న రెండే విద్యా మందాలలో ఒకటే 

శ్రీ బెలిక య్య గారు స్వయంగా శన ఇందిలో రెండవది [పస్తు 

కము హూ ఇంటి ముందున్న గాదె చెన్నయ్యెగారి ఇంట్లో శ్రీ 

పెరుమాండ్లే దాశరఢిగారు (మా అన్నగారు) కొద్దికోజులు సడిపి 
వాయు హరిజగవాడలో మదో 'కేయ్యదాన్ని శీ గుజ్జుల పేరయ్య 

గారు కొద్దెరోజులు సడీసెనారు- 

మొత్తం మీద మస గొమబలో జాతియ భాష “పేరజకు 

ఒర్థసమాజ్ వానివ్వండి, అంధ మహాసభ కానివ్వండి రాం 

గోస్ కానివ్వండి, ఆది ఏవైనా, ఏ పేరుతో ఉన్నా జాతీయ 
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తడరిమ సోధానిక్షి అహోర్యాతులు కృష్ చేన్ పునాదులు నిర్మిం 

చన సునత శ్రీ చొల్లేట్ నృశింవ్మాశర్మగారు, కీ మంగు వెంక 

టయ్యుగాదలపు వక్కి=లదనీ చెప్పక తప్పదు, అందువల్లనే మన 

గానం వొలీయ ఉద్య మంలో తలమానికంగా ఈ 1పాంకాస్5 

నిలిచింది... 

శ్రీ మంగు వెంకటయ్యగారక్ ఆ రోజుల్లోనే బ్యాండ్ 

చెకార్యు (అందోబస్తు భాఖటో ) చో ఉద్యోగం వచ్చినా చాంట్లో' 

కొద్ధి రోజులే పనిచేసి, ఉద్యోగాన్ని త్యించి, (గామంధో హరి 

జన సేవా, సాంఘిక "సేవా సంస్థలతోను, వాతీయోద్య మాలను 

నడిపిస్తున్న రాష్ట్ర దుహా నాయకుల, వెద్దల నహవానం లభించి 

ఈ మహో యజ్ఞంలోకి ఆకర్షంపబడ్నారు. అందువబ్రనే మున 

(గ్రామ్ జెలి ఉద్యమ నిర్మాతలుగా చర్మితరో కొాళ్వాతం ౧" 

సిలిచి ఉంటారు. 

శెండవ (పపంచ యుద్దంలో మన (గొపు వీరుని 

ఏజ్బంభణ; యుద్ధంలో కరువు కొతని నృత్యం 

ఆశ్నర్యంగా ఉందేమొ (పసంచ యుద్రమేమీట? మసి 

ఏరు కేమిటని? ఈ [ప్రపంచ యుద్ధం 1989లో చిన్నగా [పారం 

భచై 1941 లో త్మీపరూపం దాల్చి, 1044.45 లో మరీ భయం 

కరంగా మారీ ముగిసింది, 

జర్మన్, జపాను నారు |పనంచాన్నే జయించి తమ 

పాదాల |క్రిరదికి తెచ్చుకొనుటకు ఆ యుద్దం జర్లీంది. ఆరదులో 
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నాటీ మన దేశం (విటీష్ వలసగా ఉండబట్టి, మనకూ ఆ 

యుద్ధంతో సందిందములదీ. ఇంకా (బిటిష్ నెన్యాలు, మన 

(గామ పొరిమెరల్లో, ఆశ్యారాపువల్లి వెళ్ళి, కోమాళ్ళ, |గామాల 
సధ హీధడీ (వతినిత్యం యుచ్దతం|త త్ర్చీతు హొందుచులడేది, 

'వారున్నన్ని కోజలు ఫిరంగి (మోతలు. ఆ [మోతలతో a 

(పాంతనుంతొ చద్దరిల్లేద. ఈ ఫీరఇగ్ దెబ్బలు గోపాలస్వోమి 

కొండలకు +ఎతిచూచి కాల్చడం నేర్చుకొనేవారట నాడు, 

ఈ యుద్దములో మన (గాను నివాసియగు శ్రీ గాదె 
రామస్వామిగారు స్టైనికుడుగావేరి బర్మా మలయా, సింగపూర్ , 
ఆ(ఫీకన్ ఆడివుల వరమ వెళ్ళి గొన్ని యుద్దాణలో పాథొని 

యుద్దం ముగిసిన తరాషత అవేయురై చెరిగి వచ్చాడు 

ఇపెిను ఆడొనుచాహుడ్ను ఆందుకితగ్గ పిండలు చిరిగిన 

బలిష్టుడు ఛామనభాయ, కోలముఖం, కల్లినవాడు మంచి కలుపు 

గోలుతసం ఉన్న మనీషా “సెన్యంసుండి తిరిగివచ్చిన తర్వాత 

డక గామంలోనే ఉండి కొన్ని రోజుల తర్వాత తన అత్త గారి 

గ్రామమైన చెలువూరులో వ్యవసాయం చెస్తూ, ఈ మద్యనే మర 

వంచాడు. అందుకే ఈ యుద్దంతో నంబందం మన ామీనికి 

ఈ యుద్ధం ఒకవైవు భయంకరంగా కొదసాగుచున్న ది. 

సుకోనై వు భీకరమైన కరువు యేర్చడి "ప్రజలు పస్తులతో చాన 

లేక బతికున్న రోజులవి. అప్పుడే రంగూన, బర్మా చ్య్యం 

అనీ మస [గొమంటో కొని తింటూ చెప్పుకొనేవారు, ఆ కోజుల్లో 

తిండి వేక శేగడిమట్రి చల్లలో కలుపుకొని కీశేవాళటి. జలితే 
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కాదు. (పొదస్మ్తమానం 'పేదిలు గంవలు,, నెత్తి నేనుకొని వాగులు, 
హొ చెలు తిరిగి దుంవ గడ్డలు, కందమూబాడదులను (తవితెచ్చి 

ఉడుక్ బెప్టువౌని శినెబార దట. 

[940 సండ్ 45 వరకు సాగని యుద్ధం డాని విన 

ఫిరీతాలు, ఇటు తాతీ యోద్యమాల వెల్లువ, నీట్ కౌం గేస్ సత్యా 

(గ్రహాలు ఉత్తుంగ శరంగాల వలె లేచి పతుతుంటి షురోవై పున 

కరుస్ప ధాషన్ గడ్జికట్టీ విబయ (ప్రళయ) తాండవం బిస్తు = 

కతి యుళిపీస్తుండె గోటిచుట్టి పె రోకటి పోటన్నట్టుగా నిశా౭ 

(పభుత్వానికి బెకీ తోకటం [వేజబకు చెడ్డి సమన్య అయి 

కూర్చుఐదీ. ఒకస్తూట తిని గుకోపూటకు దాచుకొన్న గింజల్ని 

టలఅవంతంగా చా కెల్లడమూ, సికాం (పథుతాగనికి సిత్యకృత? 

చుక 

ఈ లేవీరి వ్యలిరేకంగా, వట్టి చాకిరీక్ వ్యతిరేరంగా, 
బరిధి మహానభ, ఏ చళ్యానిష్లు పార్షీబు వలుపి నివ్యటండో అగ్ని 

గుండం (ద్దటై లావా అనే పోరాటం ఎగజిమ్మింది == = 

సథ నాలయం (గంధాలయోచ్యమంగా మాూదిండి 

[043 రదివరలోరా ర్వ 1946 (పారంభంలోనో అంకతోరు 
ముందు శ్రీ చొల్టేట్ నృశళంహిరావమ శర్మగార్ ఇంటిముందు టిస్తు 

గెదిలొ నుండి సూది [పన్తుతం ఏలకుంట్ర జగయ్యగాము ఉస్నె 
దుకాణం గదిలోకి మారింది. అప్వుడే “జై హీంద్ [గంధాలయం” 
జను పేరుతో స్థాపించబడింది, చాసీకీ తొల్మిగంద పాలకుడుగా 
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శ్రీ భాష్యం వెంకటఃచార్యులసు నియమించటం జరిగింది. ర్వాత 
పూట [గంధ పకనముతో పాటు ౮ాజకీయ కార్య కలాపొలకు 

నిలయమైంప. చర్చలు, కార్యఉమాలు సాగించటం ఉవృత 

మైంధీ. హరిజన వాగలో వున్న పాఠశాలలు ఈ [గంధఛాలయా 

నికి రాజకీయ ఉస కేరq్మదాలై నవి, హరిజనవాడలో అంటరాని 

తనం పోగొట్టుటకు సహవంక్తి భోజనాల వరకు వచ్చేసింది 

(వగతి. హరిజన వాడలను శ్యుభంగా ఉంచుటకు స్యయంగా 

కుల మత వేదం లేకుండ అన్ని కులాలవాళు పీపుర్లు చేత 

ధరించి ఏధులను ఉళదర్చడము (పారంభ మైంది. ఛ్యాతులందు, 

వీధి నాటకాలు (ఖా గోతం) వచర్శించడము, భజస మండలులు 

స్థాపించి రక్ష కీర్తనలు చేస్తు యువకుల సమీకరణ చేస్తు, 
శాతీయ భావాలసు వారికి రంగిరించి పోస్తున్నారు ఉద్యమ 
పెద్దలు. 

ఇక్కడ ఒక్ చిన్న విషయం చెప్పాలి, 

ఆరోజుల్లో ముస్టింలు తమ ఆరాధనసుందిళము (ముసీచు) 

లో [పాత;౩కాలమున, నుధ్యాహ్నాము, తిరిగ సెయంతం ననూ 

జారు పిలుప్పు యిచ్చేదాన్ని హశా అంటారు మన (గామ పెద్దలు 

ముస్టింల మత పిలుపుతో మసం మేల్కానట: నచ్చలేదు, ఆం 

తకు ముందే మనం మన దేవతల మేలుకొలుపు పొటథతే ముందు 

చెవిన పడాలి ఆనే భాస రావటం, దాన్ని కారక చూసంలో 

నెట్టటానికి హరిడాసు నర్చయ్య, మరొకరు మిత అయ్యోరు 

(పెరు నరిగా తెలియరాలేదు) చేత రామదాను కీర్తనలు 



7D స్తోత ర్మత్యోద్యోచుంలో 

రుం చేవారు. 

ఈ హరిదాను నర్వియ్యదీ ముందు ఏ ఈరో తెలియదు 

జాని వీరినీ నాటి గ్రామ పెద్దలు మంగు సింవోదది, పేధర్వారల 

సంకాజట్, ఎజ్జం నారాయణ, నరాబు నారాయణ, సెర్మాండ్ల 

రామయ్య మొదలగు పెద్దలు పిలిపించి (గోమ దశ్మిణం వైప్ప 

వడ్డెర ఇండ్ల వక్కూన కౌంత సలం యిచ్చి, ఇల్లు కట్టుకొనుటకు 

అన్ని విధాల సహకరించారు. పీకు |పడిరోజు |[పోతఈఃకాఎంలో 

గం. 4, రీ మధ్య ముస్తింల హిజా “పార్టనకు ముందు) కు 

మొదలే (గామంతో చక్కటి గొంతుతో తంబూర్ మీటుకూ, 
చిరుతలు వాయిస్తు భక్త్ రాషమదాను మేలుకౌలుస్సి కిక నలు అలా 

పీస్తు, వీధుల వెఎట వెళ్ళుచుుటె, | సజలు ఆ భక్తి కీర నలు విని 

మేలుకొనేవారు. పతీ ఇంటి వారు హచిడాసు వస్తున్నాడని 
విధిగా లేచి తమకు తోచినన్నీ బియ్యం పెట్టి పలపేవారు. ఈ 
ఏధంగా హారిడాసుఘీ భుక్తి, | పజలకు దక (పేలణ జడీగేదీ. 

అము తరార్థత కొద్ధి రోజులే రొడుదాను కీర్ర నలు చేసు 

భదొచలరి నురడో సాషాత్తు రామదాసే దగి వచ్చాడా ౩ అన్న 

భావన కలిగే ఏధదగా తంబూర పాయస్తు రోమదాసు కిర్షనలు 

చేస్తు తిరిగేవాడు, ఏరి ఆచార న్యవహోరాలు, మతీ, శుచి శు భత 
మొదలగునవి చూస్తుంటే, ఇప్పట్ రోజుల మాట అటుంచి ఆ 

రోజుల్లోనే ఆనఖు గుడి పూకార నేతం ఇంత కట్టుబోట్టతో 

మెలగలేదేమో అని అనిషిస్తుండి. 

వీక మరెవ్యరో కాదు. అచ్చంగా హరిజనుడు (మాధిగ) 
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నిజంగా ఇటుపంటి బాడెప్యడై నా హరజనుగే. వారికి దగ్గర 

వాడే. వీరు ఏ మూదు గంటలకో లేదీ చెజువకు వెళ్ళి, స్నానం 

చేసి, పట్టు పంచె కట్టుకొని చంకకు రాగి చెంబు (ఆక్షియిపా|త? 

వరించి మెడలో రుదాష మాలలు చేసుకొని కీ ర్రనలు చేస్తు 
పోయేవాడు. ఆ మధుర గానమునకు నిదుత లేచినవారు తోచిన 

బియ్యాన్ని సెపేవారు. ఆలాగని అడుకొ_వటానికి వేసిన వేషం 

మాతం కాదని చెప్పవచ్చు. 

ఉతినికి కావలసినవి అర శేరుకు తక్కువ, పావు 

వరుకు ఎక్కుషి అంటే అతడొక్క్మ_దే అ బియ్యాన్ని ఇస్సు 

యున్న నక్కోంరి ఇందే ఒర గదితో సృ్యయముగా వండుకొని 

భుటించె వాడు, 

నాటి భజన మండలిలో సరాబి చామయష్య, కలకుంపట్ర 

జఇగ్గయ్యు, సరాబు సర్చ్పయ్య, లగి శెట్టి విళశంైవావం, హనుమాంశ్ల 

సరహరి, రావుల యాదగిరి, వద్ద మల్లయ్య, వడ్డ సత్తయ్య 
మరియు సానుగంటె సిద్ధయ్య ఇంకా మరెందరో కోగె వయ 

స్సుతో యున్న యువములు పాల్గొనేవారు. వరికి భజన వంతు 
లుగా రఘునాధ పల్లి [గామ నివాసీ శ్రీ చాతరాస్ వంకటయ్య 

గారు, ఇంకొకరు క్రీ తాటికొండ నారాయణరెడ్డిగారు ఉండే 

వారు. 

శ్రీ) తాటికొండ నారాయణరెడ్డి (సత్యే కించి భజనవర కే 

సరీమీభం. ఇక చాతరాసి వెంకటయ్యిగారు భజన గురువులే 
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వాదు [వధానంగ వీలు తొలూరో జిల్లా ఇతర (గ్రామాల, నగ 

ధాల్క రాజకీయ పరిన్టీతిని ఇక్కడ వివనించటమ., ఇక్కడి 
వరిస్థతినీ, కార్యతలాపాలను, యుకే తెలియజేయటను వాద్తాహరు 

డుగ ఉవయోగపడుచుండే వారట. 

(గానంలో (గ్రంథాలయం నీడన పెట్టులికిన ఛోజకీయ 

చైతన్యం, స్టేట్ కొల్మగేస్, ఆంధ ప "పేరుతో కార్య 

కర్తలు ముందుకు వచ్చారు. సః పిచ్చినవారిళో పతయ చ్చుక్ప్ 

ధాలు కరిగి; జార కా మం 

(గౌవుంలో అతివాద, మీఠవాద ధావా 

9, 10 మడకౌండ (దర్శసాగరం) హై|ఒబాదోలలో 
జరిగిన అంధ మహాసభలు కాం గేస్ ఆసుకూలురైేన శ్రీ మంగు 

వెంకటయ్యగార, (క్రీ శ్రీభాష్యం రామిచారి, ఎడం భచయ్య, 

చిలుపూరి పద్మయ్య, చుడుక్ నరియ్య, శాగ చిన యిల్లయ్య, 

జగ్గు లక్ష్మయ్య గారలు, ఇ6రా మరి కొందరు కాల[గెస్ కార్య 

కోర్తలుగో |పిదార్ రంగంలోకి దిగి బాహాటంగా పని చెయ్యటం 

(పారంథించారు. 

10వ మహాసభలో శ్రీ కొలడా వంకట రింగా భెడ్డీగారు 

అధ్యతులుగా గెంకగంతో అతివాద. భోవాలు కలెగ్గిన వార 

శీ దావీసారాయను రెడ్డీగారు , బద్దం ఎల్లా రెడ్డీ, ఆరుట్ట సోదరులు 

(వత్యేక రం నిర్మాణం (organisation) చేపట్టే సజ్జ, 

పలికు ఆచ మహసభ సభ్యత్వ బుక్కులు పంసటము, 
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చేర్చించటముతో పాటు, (గొమాలలొ 1పఖలు నిట కీవితంఠో 

ఎదుర్కొంటున్న సమన్యల్ని పరిష్కరించు టికు పూనుకోవ 

వము ఆచరణలో ఆంధ మహాసభ “నంఘం” సేరున (పజల 

i సేమాచురాగాలసు చూరగ న్నది, 

1944 లో చువనగిరిలో జరిగిన 11వ ఆంద్ర మహాసభ 

నాటిేక్సి [గామంఠో అతివాద దొతవాడ ధాబాలు కలవారు ముం 

పుకు వచ్చారు, అయినా రాళ్యగేస్ ఆల్మధమహాసభ ఒక్ పెనన్న 

భాపం ఉన్నప్ఫదక్ సంఛుం వారు దౌతలకు వ్యతిరేకంగా 

పని చెయ్యటం, సామాన్య జనం సంఘం వైపు మొగ్గు చూపింది 

ఈ అతివాద్ ఖద కేఒఖణారిలో 'ఎర్మాం రామయ్యా 0౬ 
ధ్ 

(మా తండ్రిగా), చూ గా త్రరటోయిప వెద్దాపులల; కారిక, బన్న, 

వసైజోయిస రాజాలుం, అద్దం కకార. నారాయణి వాల్నె పర్వ 

వాలు, అంబాడీ సోహూ, ర గోల్యా, వవ ముద్దు, కొర 
॥ క్ స్ట్ 

వాంసింగ్ గారు ముందుకా వచ్చారు. 
tT 

చినికి కారణం ఏరందమ కౌలుదార్డ్. దారలళో పీడింప 

బడుచుస్న వారే. అందువల్లనే సనంధుములో చేరటం జరిగింది 

1946 లో కార్యకరల పట్టుదఖ 

కొన్ని విచ్శిత సంఘటనలు 

[గామ శారి గేస్ ముఖ్యనాయకు డైన (శ్రీ నూగు 

వెంకటయ్య గారు జిల్దా వెళ్ళి కార్య గ్రేస్ సభ జర్నపుటకు [పతుత్య 



T4 స్యాత్ రతో పదే, మంలో 

అనుమతి మాకం ఫొంద్నారు కాని, దివన్యాసాలచ్చే 

నాయకుయి, ఏ కారణం వల్ణనో వెనుండి రాలేక పోయారు 

(బహుషా ఘుందు నాయకుల అనుమతి పొందకుందడ ఈ 

అనుమటి వాందినట్టున్న ది). తెల్లవారితే నభ అనగా ర్మాతిపూటఓ 

శ్రీ దుడుకు గర్వాయ్య గారి నాయకత్వాన గోవల మీటి 

నభగురిలిచి [వాగారు. (గోడల మీట వాయనం ఇదే 

(పాఠంభం, ఇంతరు ముందు ఎర) ఎప్పుదు (వాసీనెట్టుగా 

తెలియరాలేదు) ఈ విషయం స్థానిక పోలీస్ వారికి తెలియన 

తెలియదు. మధ్యాహ్నం వరకు ౦|ర్రాఫబిల్డా బెల్ల నుండి 

ఇదరు జవానులు వచ్చారు. స్థానిక బోరిస్ వారు మేము ౨పోర్ష 

సంనందే మీరెందుకొచ్చాశ ని దేనితో వచ్చిన వారికి పెరికి మాటా 

మాటా పెదీగ్ ఘర్షణకు దిగారు. ఎ వచ్చినవారు ఇక్కడున్న 

వారిని కొట్టడముతో స్థానికులకు తల పంపు అపందీ. ఈ (గ్రామ 

యువకులతో వలని ఆ వచ్చినవారిని చితుక బాది నాదరంగా 

నాగనంపాతు. ఇది సాన యువహలము దాగా ఉప ఎహే గ 

పడిధిదే., 

మరీకొద్దీ రొజులడే నానక భోజన మండచలివాత. యధా 

విధిగ భోజన వారంఖిస్తే స్తానిక ద ఫేదారు తప్పతాగి గజిన 

ఎస్తున్న స్థలానికి ధావటపు దాని .పుచెయ్యముని, లడ్జగెంచట 

ముతో రెచ్చిపోయిన యుసకులు సమయం బాగా కలసి వచ్చిం 

దని [గహించిన నరాబు నర్భయ్య, కలకుంట్ల జగ్గయ్య, హను 

మాండ్ల నరహరి మొదలగువారు ఆ చఫేదారును చితుకొణాది 

B 
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2జన నలం నుండి గెంటివేరాళరు. 

ఇవ దొ.చారోగారు “పెకి రిపోర్టు పంనలెక, జరిగిన 

- పమానాన్ని ఓగ్మమింగ పెక చావా రోజులు బయటకు వెళ్ళ 

పండా తదలో తానే మషంలి, సునులి దిగ మింగుకున్నారు 

సావం, 



ఆంధ్ర మహానభ - కమ్యూనిస్టు. 
పార్చిలపై నిెషేథధవు 

1946 లో మస [గ్రామానికి తూర్పున ఉన్న కడవెంగ 
లో ప్రజలు విన్నూరు దొర రాపాక రామచందారెడ్డి దౌర్దస్య 

'రస్టిలకు వ్యతిరేకంగా నిశాం గద్దె ఏగాలి, జేఎ రద్దు కావాలీ, 

వపటోచావ్త రద్దు, దున్నే వానినే రూమి మొతలగు నినాదాలతో 
(7a) 

గ్ 

ల 

కాంతియురంగా సోగుచున్న ఊకేగింపు'వై దొరినాని గుండాలు 
(రామచందారెడ్డి తీ కడ్లవెండిలో ప్పంటులది) రెచ్చిపోయి 

పొంచి ఉండి ఉఊఃరేగెంపుకు ఇగ భాగాన ఎర జండా చేద 

ధరించి ముందుకు నడుస్తున్న పరుడ. దొడ్డి రొమురయ్యను ఆ 
పొంచి ఉన్న గుండాలు తుపొకీరో కాల్చి చంపారు. 

ఈ నంఘటన గెలంగాగా సాయుధ రైతాంగ పోరాటా 

నీకి నాంది పలికింది, కాదు నీజాం (పభుత్వ పతనానికి జమీం 
తారీ, జాగీరుదారీ వ్యవస్థను (బద్దలు కొట్టడానికి అది ఆంతిమ 
సోరాటాసీకి శంఖాదాపహాన్ని వారించింది, కౌముర య్య చందం 

చిన సెత్తురులో వందలు, చేలు దీవుల పుట్టలా అప్పటికస్పుడే 
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వేనకు వేలు నేల ఈనిన విధంగా వక ల గామాలకు 
(గామాతెే తెచీనది, కడవెండి గ క్త “కదిలింది జనసమ్ముదం 

కడలి తరంగాలవల ౨౬ (పక్కనే పాలకుర్తిలో చాకలి అయి 

అమ్మ ఈదు భూములను రతించుకొనుటకు విన్నూర్ దేక్ ముఖ్ 

వ్యతిరేకంగా అవర కాళికాశ కి పతె చేచి పోరారుచున్న డె. 

పడమట ఆకునూరు, మాచి రెడ్డిపర్దె, పోరాటాలు ఎగ 

చిమ్మిన జ్వాలలు, ఆకాశంలో [కమ్మిన వొగ మేఘాల నినడి 

స్తున్న ఉరుములు, చూస్తూ వూరుకుంటుండా నిదాణంలో అకా గ 

మణగి యు ౧౧౦, రల పెకెత్తి చూసించి. ఎగజమ్మిన 

చౌంలలు, [రో కోకు వస్తున్నా హోరాటప్ప మేసూలు ఉనగానునే 

వాదు, ఒక జెలంగాణనే కాదు, యావత్ భారరి గేకాన్న కన్నెత్తి 

చూడమంది కడబండి, ఆగాటి (ప్రముఖ ప్మరికలన్న సతారా 

ఇర్దికలు పెట్టి [పతారాన్ని చ్వాయు, 

దీనితో నిశాం (ప్రభుతం గచగకలాడింది, ఇక దొరలు, 

దేళముఖులు శలభాల్దా కాలవానక తప్పదనుకున్నారు, ఇక 

నిజాం |సభుళం చూస్తూ భరించలేక ఆంధ మహానథ కమ్యూ 

నిష్ట పార్టీల మీద 1946 నవంబర్లో ని షేధం విధించింది. 

ఇక నా గురించీ రెండు మాటలు 

1946 లో నేను హన్మకొండలో మర్కజి పోతళాల లో 

చదుపుకొంటున్న రోజులు, (గామాలలో జాతీయ ఉద్యమాలు, 



78 స్వాతం త్యోద్యనుంలో 

సమావేశాలు, మొదలగునవి చూన్తూనే ఉన్నాను. 

తేది సరిగా జ్ఞాపకం లేదు, సుసోత్మాగాంధీ గారు రేపే 

వరంగల్ వస్తున్నారని తెలిసింది, ఎప్పుడు తెల్టవారుతుందా। 

ఎప్పుడు చూడటం, అనే ఆదుర్దాతో ర్యాతంతా ఒక్క కునీక్ 
సాటు గూడ తీయలేదు. 

తెలవారింది, నేను నాతోటి విద్యార్థులు మల్లారెడ్డీ 

(నెమిలె, భువనగిరి తాలుకా! ఒంటెల అగారెడ్డి (మీదికొండ) 

నూదాశరథి (హన్మంతాపురం) ఇంకా మరి రొందదితో ఉదయం 
ఎడు గంటల వరకి వరంగల్ చేరుకున్నాము. అప్పటికే 

అజొంజాహ మిల్లు పక్కున ఉన్న మైదానషుంతా నిండి 

పోయింది. అప్పుడు మాకగిపించిదది, ఇత గాంధీ గారిని చూపి 
నచర్చేనని, నిరాశ నిస్పృహ కలిగింది. గాంధీగారు వస్తున్న సమ 

యం ఆసన్న చేస కొద్దీ జనంలో (తొక్కసెలాటటు, ఉరుకులు? 

పరుగులు కోలాహలం, పోలీస్ - కాలగేస్ సేవాదళ కార్య 

కర్రలు చేన్తున్న అదుపు నట్టుదప్పే ఫోశున్న దనీపించిండి, 

కొందరు పిల్లలు బైలు పట్టాల వెంబడి పరుగెత్తటం చూదాను, 

నా మ్మిళులతో--వారే నాతో పరుగెత్తుకుంటూ వస్తారా లేక 

ఇక్కడే చస్తారా; అనీ వారి తిరుగు జవాబును కూడ విన 
కుండానే సరుగు లంఘించాను, పోలీసువారు కాల్మగేస్ కార్య 

కర్తలు ఆగు ఆగు మని ఆరవటషు జారీకి మిగిలింది. 

బధీకి రానే వచ్చింది, దైలువెఫ్టైలో నులెడీ గాంధి 

గారీస్ నెమ్మడిగా చించుకున్న్యారు, నేను నెమ్మజిగా పెర, 
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(కింది భాగం నుండి మెల్లగా వచ్చి చేరాను. గాంధీగారికి 20, 

కేర్ గజాల దూరంలో ఇవ అక్కద పోలీసు సేవాదళ వలం 

టీర్సు, గోడ వెట్టినట్టున్నారు. ఆమినా నేను చక్కగా చూడ 

గలిగాను. వారు ఏమి చెప్పింది వినే ఒంక ఓపిక ఆనలు పం 

చేగా నాకు, 

తిరిగి నాయం[తం వరకు ఇట్లు చెరేసరికి నా మతులు 

గా కన్న ముందే పచ్చేశాలు, వారు ఎంలో దాద పడ్డారు. నేన 
ఏదో ఘనకార్యం సాధించినవాడిలా ఫోజులు పెద్ది బప కొనేది, 

నేను గాంధీగారిని దగ్గర నుండి చూచానని, 

బడి గంట కొట్టాలి 

నేను 7వ తరగతిరో వున్నాను హన్మికెంది అష్కంకీ 

బజారు చౌరస్తా వద్దనున్న మ. మా సదర్ మ. 

(దిస్ (డ్రధానో పావ్యాయులు) గారి "పేద శీ 'రషీదుల్ హాసన్ 

గారు, చాలా మంచి వ్య కి ఆంయే ల. గారవ భావంతో 

భయంగా ఉంటారు. నీలం రంగు "సర్వాన్ ఆ ఐడి [డను 

తస్పని నడి. 

ఆ రోజు వెచ్చ పశ ఏగింప్పు విద్యార్థు లది. ఆందులో 

పొల్లొనా నాలి, విద్యార్థి ప సమావేశం జరిషీ నిర్ణయాలు 

తీనుకొన్నారు. అదేమీ నాక. బలియడదు, నా మిత్రుడు మల్లా 

రెడ్డి స్కూల్లో (పార్టన అయిన తర్వాత, మొదటి గంటలోనే 

గంట కొట్లాలి, ఈ బాధ్గత విరు తీగుకోన్నారోట. అందు 
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కినేమో, అడర్గుబాటు, బిత్తర పోయిన ముఖం, గొప్పకు తీసు 

కొన్న నిర్ణయం - గంట కొట్టక పోలే వరువు పోతుందనే ఆవేద 
నతో కంగారు పదుచున్నాడు, 

ఖాజీపేట నుండి బయలు దేరిన తశరేగింపష రానే 

వచ్చింది హన్మకొండ పోలీసు హెడ్ క్వార్టర్స్ వరకు; అప్పు 
డుగాని తెలిసింది నాకు, అ గంట నరిగ్ధా సదర్ ముద్భరిస్ 
గారి ముందు ఉంది. ఆటు వెళ్ళితే ఆపే పసిగట్ట గలడు, అందు 

క ఎటూ తోచక తికమక వడుచున్నాడు. జీ గమసించెన 

నేను 1వశ్నించాను. సెలవు గంట కొభ్రాలి అంటూ కళ్ళల్లో 

నీళ్ళు తిరుగుచున్నాయి. నన్ను ఒకె కాస్త కొట్టిరారా; రాతికి 

మన అందరికీ సినిమా టికెట్టు కొంటారా - ఆంటూ దీనంగా 

అన్నాడు. ఓ దీనికె ఇంత ఇధారా అంటూ టక్కు_ని లేచి, 

మెరుపుబా వెళ్ళి ఘణ ఘణ మంటూ గంట (మోగించోనో లేదో 

అప్పటికే ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు బయట పద్ధారు, కక్రోన్స 

హైరే ఐచ్చే" అంటూ లేబాడో దో మా సదర్ ముద్శరిస్ 

గారు గుంపులో కలినపోయాను. ఈ సంఘటనతో నాకు ఒక 

గుల్రింపు, గౌరవం = భించించీ. 

జండాల నెగర నేసే కారు దసుం 

1 అగస్టు 1947, ఢి ఢిల్లీ ఎజ్జకోట మీద జాతీయ జండా 
వీగకవర: ఇంతకు ఉక రో ముందే Roe ళ్ 

పిక యురచ్చుకొన్సా ము నాతో పాటు ముంద కేపపన్న క 
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పదిమంది పఠకు కలెకాము. తెల్లవారితె 15 ఆగష్టు ఆనగా 

చిన్న చిన్న జండాలు తీసుకొసి మా బజారులో ముస్టింల 

ఇండ్రవై రహస్యంగాన్ను మన వారి ఇచిద్ధపై వాహటంగాను 

ఎకి [సతి ఇంటికి ఓక జండా చొప్పున ఎత్తి నమ్మ దిగా తెల్ల 

వాల వామున ఇల్లు చేరుకున్నాము, ఇట్టా ఎవరి ఫ్సీధిన వారు 

ఎత్తటముతో తెల్లవారి గొనే హన్మకొండ యాచత్తు ఎటు చూచిన 

జండాల మయమే. ఇది చూచి తెలుగువారు సంబఠ పడితే 

ముస్టింలేమో చిందులు [తొక్కి నానా రభస బరారు, 

బ్రాహ్మణ వీధిలో మీటింగ్ = లారి దార్తి 

ఖారక్కు స్యతర్మిత్రమొచ్చి సరిగ్గా నెల కూడా కాలేదసు 

కుంటా, హన్మకొండలో (నాహ్మణ కాశీలో ఒక కూడలి వద్ద 

నాడు కొద్దిపాటి స్టం, ఆ స్థలంలో ఓక చిన్న చింత చెట్టు, 

దాన్మికింద ఒక నల్లా వుంది. వంద లేక రొందొందల మంది 

వరకు మ్మాతచే కూర్చుండే స్థలం ఇది, విద్యార్ధి నాయకుల 

ఆదేశానుసారం, అప్పటికి కాస్త చురుకుగా కిదళి, కార్యకమా 

అను నెరవేర్చె విద్యార్థుల బహిరంగ నమావేశోము ఏర్పాటు 
చేసి తెలియ జేళారు. తెల్లవాశే సరికి సభాస్థలం వద్ద ఉన్న 

ఎదురెదురు ఇంద్దకు చేరుకోవాలి. తర్వాత పది గంటలకు 

మీటింగ్ అన్నారు. అదే విధంగా చాలా మందెమి చేరు 

కొన్నాము. 

ఈ వార్త పోలీసుకు ఎట్టా తెలిసిండో మరి తెల్లవాల 
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గానే జు ఏధికి విద్యార్థులను రాకుండా గుమి కూడకుండానుః 

కళ్టుదెట్రం చేశారు. దాదాపు 144 సెక్షన్ విధించినట్టుగా వుంది 

ఆ వీధి మొత్తం. అంతకు ముండే మేము చేరుకొన్నాషు. 

గనుక మాకెళాంటి ఇబ్బంది కలుగలేదు. దాదాపు వదదమంది 

వరకు చేరు వొశ్చాము ఇంకా ఎంత మంది ఎక్కడెక్కడ 

ఉన్నారో అరతువద్దిటహొ లేదు. నమయం మించిపోతున్నది, 

సుమారు శేష-00 గుల (పాఠితముచో మా ఎదురుగా వున్న 

ఇంట్లోనుఐడి (పక గానే స్పన్న చెట్ట్యుకింది పదేళంలో కి జరు 

కొంటున్న విద్యార్థులను చూచి, వారితో కలిశాము. మా గుంపు 

(పళాంతదగా మహార్చున్న ది, 

ఆక్కడే. కాపు కాస్తున్న పోలీనువారు మా గుంపు 
చుట్టూ వలాయాకారంగా ఏ ఒక్కరూ తప్పించుక పోలేని 

విదంగా నలబడినారు మా వెనకాల, ఓక పది నిమిషాలు 

లంకా నిశ్శబ్దము. మూ గుంపులో నుండి ఒకో విద్యార్థి లేచాడు. 
(= విద్యార్థి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చిన వాడు) న్వుతం తం 

గురించి కౌంత చెప్పి, ఇక నిశాం సేద్లో నునం గూడ 
న్యుతంతం కొరకు పోరాడారి అని చెప్పుకు పోతున్నాడు కొని 

మాకు జెప్పే వారీ వైపు కంత, వెనుక వైవు చెవులు 
పోలిసు వారి కదలికలను కొనివెడుతున్నాయి, నాలాంటి 
వారికి అసలే కొత్త, ముందు ఏమౌతుందో నన్న బెంగ ఒక్ష 
వైపు కుదీపి వేస్తుంటే, మరో వైన ఉపన్యాసం యొక్క ఊత్తే 
జం, ఇది ముగిశాక చిలికి చ్లబ్దగ్య సుష డకుటామూ ఎన? 
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సంశయం వెన్నంటి పీడిస్తున్న చి. పాపం పోలీను వాల కూడ 
(పకాంతంగా నిలబడి చూస్తుంటే కాస్త ధైర్ణం కూడ కలిగింది. 

చివరకు చినాడాటి పర్వం వచ్చింది. 

—-'ఎశాం సీడ్ ఇండియన్ యహానియన్లో - చరాలెే 

---నార్యగస్ = జిందాబాద్, 

నిజాం నోపాటు- ముర్దాబాద్, 

అనే ఈ చివరి నినాదం 1పతివ్వనెంచిందో లేడో, అంతే 

ఒక్కుస్మెడిగా లాటిదెబ్బలు విరుచుకు వడుజున్నాయి ఆ 

దెబ్బలకు ఆగటేక కొందరు అమ్మా ఆఅమో్యో?* అనేవారు కొంద 

రైతే, ధారక్ మాతాకు జై అనేవారు మరి కొందరు. 

ఇఉణాలతొ గుంపు చెదెరింది. ముయ్యులసందరిసి చావ 

ఖాది పట్టుకొన్నారు. అట్టా కొద్దిపాటి తేలిక దెబ్బలతో సరుగు 

అంఘేంచి బయుట పర్ధాను. సాయంత్రం ఎర్కు గాని ఆల్లు చేర 

చేదు. నాకు వీపులో 2, కి వాతలు తప్ప |షమాడకరమైన 

ఉబ్బలు తగలనందుకు నంబర పర్టాను. 

ఈ విషెయీం మా బాపేగారైన శ్రీ మిర్యాట వంకటెయ్య 

గారికి తెలిస్తే, ఆ దెబ్బలేమో కాని, వారి చిందులు, చీవాట్లు 

భయం బాగా పట్టింది. తెల్లవారే చడీ చప్పుడు గాకురిడా చదు 

వుకు సలాం కొట్టి చెప్పకుండానే మా వూరు చేరుకొన్నాను. 



df స్వాతం త్యోబ్యమంలో 

గ్రామంలో [క్యప్రథమంగా కాం గేస్ ఆధ్వర్యాన. 

గొప్ప ఒహిరంగ నఖ 

1947 హప్రైరంధంలో [గ్రామంలో [వధమంగా రాం గెస్ 

ఆధ్యర్యాన సథ జరుపుటకు చురుకుగా (ప్రయత్నాలు జరుగుచు 

న్నవి. దాదాపు 1లి నంవత్సరాల అవిరశక్సృష్ ఫలితము 

యొక. ఈ సభ, దీన్ని విజయవంతం చేయుఓడు ఎంతో 

మలది ము వకులు సెనికులవలళ | కమశికలణతో, ఉత్సాహముతో, 

ఉరకలువేస్తూ, పరుగులు తీస్తూ, నణాబ మీద నభా స్థలాన్ని శు! ధ 
పరచి నాయకులకు వేదిక్ సర్మించారు, [గామానికి పడమటి 

వైపు (పదిశంతో. 

ఈ సభకు తేలంగాణా కాల గేస్ [వము నాయకులైన శ్రీ 
కొంద వెంకట రంగారెడ్డి, సర్దార్ జనులాప్పురం కేళఫరావ్వ, 
మందుముల సర్ప్బింగరావు గారలు, స్థానిక నాయకులు శ్రీ 
చెాడవరప్ప ఏళ్వనావం, గూడూరు జగస్నార రెడ్డి, కంచన పల్లి 
మధుసూదనరావు ఇంకా అనేక మంది పెద్దలు కార్యకర్తలు 
చేరుకొన్నారు. ఇలకా 10, 15 మెైళ్ళ్ డూరాన వున్న గ్రామాల 
నుండి వేలకొలది (వజలు బండ్ల మీద, కాలి నడకన చష్తులు 
తట్టుకొని తిరునాళ్ళకు తరలిసట్టుగా తరలింది జఏనము[దం, 

ఈ సన్నాహాల వర్య బేక్షణ క చొల్పటి నృశింహ్మ 
రామశర్మ, రామానుజపురం రంగనాధ స్వామి, చాగంది 
రాజయ్య, ఎజ్జం నారాయణ, కలకుంట రామయ్య, పెర్మాండ్ల 

ర్యా దా 
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రామయ్య, కావద్ కరెన్న మొదలగువారు, భోజన తదితర 

సదుపాయాలు చూస్తుండగా. శ్రీ మంగు వెంకటయ్య, శ్రీ 

భాష్యం రామాచారి గారల నర్యవేక్షణటో = క్రీ వరం 

భ|డయ్య, చిలుహూరి పద్య్మయ్మ, దుడుక నర్సయ్య, హను 

మాండ్ల నరహరి, జగ్గు లక్ష్మయ్య ఇంకా మరెందరో యువకులు 

వేదిక పద్ద జన నమూహాన్ని కాంతింప చేసూ చక్కటి వనతులు 

క ల్పించటములో నిమగ్న మైనారు. 

ఒక బండిని అందముగా అలంకరించారు. ఆ బండిపై 

నాంపకులు కూర్చుండే వేదికనమర్నారు. వదహారు జతల ఎడ్డు 
దట్టి మేళతాళాలతో జగన్నాధ రథ చ కం కదలి వస్తున్న దాః 

ఆస్నట్లు బయలుదేరింది బండి. 

ఈ పదహారు ఇతలు పురెప్వరివో కావ్ప శ్రీ రంగారెడ్డి 

దొరవారివే ఎద్దు, బండి, చాలీబాలని జీతంతో చావలేక [ఒతుక 

లేక (బఠుకీడుస్తున్న దౌరవారి డీతగాళ్ళి బెరవారి కొట్టము 

గుంది రావిచెట్టు పతకు ఆ రథాన్ని తెచ్చారు, ఇక్కు_డ నాయకు 

ను రథం మీద ఎక్కించినారు. ఇకో ఇక్కడి నుండి రాం| గేస్ 

చమువ కారిక ర్హలెన హసుమాంద్డ నరహరి, పుష్పాల పాపయ్య 

పథమ, ద్వితీయ జతలను అదలిస్తుంచె, మరెందరో యువకులు 

వర వతాకాలు చేత ధరించి మిగతా ఎడ్డ జతలను 

ఆదలిస్తూ ముందుకు నాగిపోతుంచె, మరెందరో యువకులు 

రథం యిరువైపుల కదం (తొక్కి నినదిస్తుంచె, 

వేలకొద్దీ జనం, రథాన్ని అనుసరించి, భారక్ మాతాకు జై! 

ర్ 
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మహాత్మాగాంధీకి జెః అనే నినాదాలు భూనభోంతరాలు దడి రిల 

చేస్తుంచే భూమి (కుంగి పోతున్న దేమో, కాదు-జనం [రొక్కిసి 

[సతి ఆడుగు నేల నుండీ సిజూం పభుత్య, భూస్వామ్య నిర్భంధ 

విధానం, "స్వేచ్చా సాతంత్యము కొరకు వేస్తున్న (పతి అడుగు 

[కింద భూస్టాసిత మై పోతున్న దనిపించింది. 

నాటీ పరకు పులి పంజా కింది వేడి పేల్లలా వణికిన 

అమాయకత్వం ఒక్క పెట్టున లేచి తల ఎత్తి సలుదిశల కలియ 

చూచి, హమ్మయ్య అంటూ నంత్భ పితో కాస పీల్చింది పల్లె 

(ప 
ఇసుక వేస్తేరాఖని అసం, ఆనాడు ఏ మైకు బీరున్నా 

నాయకుల సందేశాలను చివరి వ్యక్తి కూడ స్పష్టంగా వినేంత 

నిళ్శబ్దం |కమరిక్షణతో జరిగింది నధ, 

సద ముగిసింది. ఏదో తెలియస్ న్ఫూర్తితో నిండుగా 
తిరుగు ముఖం పట్టింది జనం. వారు నడుస్తు వేస్తున్న (వతి 

అడుగు న్వతంతం అవ్వరున్నదీ ఈ నేల. 

బహుకొ ఇంత పెద్ద ఎక్షున ఈ వీచంగా జరీగిన నధ 

సున తాలూకాలో ఇంతకు ముందు మరెక్కడా జరుగలేదు. 

ఇదే తొలి సధ అని చెప్పక తప్పదు, 

నేను ఈ సభను కళ్ళారా చూచినంచుపల్ల, ఇప్పటికి ఈ 
సంఘటస జ్ఞాపకం వచ్చినపుడు, సాఖాత్తు నాకళ్శ ముందు 

శదీబాడుతుంది, నాటి వల్లుడల, త్యాగదీక్ష, వెలలేనిది, చెవు 
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రానిది (వాయరానిది ధావం చాలదు, 

ఇగో పుస (గామారి పరిస్టితి 

హెదాబుడ్ స్టేద్లో ముస్ట్రిం మత సంస్థ ఆయున 

“ఇ త్రెహటత్-ముసల్మాన్” కు అనుబంధ సంస్థగా “రజోకొర్ " 

(స్వచ్చంద సేవకులు) గా ముస్టిం యుపకుఎను సాయువంగా 

తయారు బేసి కాసింరజ్వీ నాయకరాఇన టరిలగించి (గామా౬ 

సెఎరుచురు పరుచున్నారు. 

నిక్ జవాబుగా ఆంధ మహాసభ, కమ్యూనిన్టు వార్తలు 

చతు ప్యషరాయు కార్మిక యువకీ యువకులను రహస్యంగా 

[గామ గ్రాహన నసాయుధంగా ఎదిరించుటకు తమ |గామాలను 

వాపాఊంరానటుటకు హీూనుకొంపిన్నారు. 

ఈ సమయంలో నా మితుల గురించి : ఇక్కడ నా 

తోటి మతులు, విద్యార్థులు అయిన స్యర్గీయ "ఏరార్రరం నర 

హరి, రామానుజపురం వదిదయ్య, సృప్పాల ఆచారి, మంగు 

యాదయ్య న॥ దామచందయ్యు, చాగంటి పుల్లయ్య గారలు 
గా 

శ్రీ "పర్వారం జగన్నాధం; చాగంటి వెంకథియ్య, మంగు 

సుచర్శసం, ఆరేడి యాదవరెడ్డి గారలు జనగామలో చదుప్పు 

చుంచేవారు, 

"పేర్వారం నరహరి, వరదయ్య గారలు “ముగి” అనే 
యె 1 

దరూ [వద్వేక రోర్సులోను, చాగంటి వంకణయ్య, మల్లయ్య 
టు థి య 
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గారులు మునీర్ 'హెన్కూల్ లోను మిగతా వారంత ఆంధ 

థాషాభి వర్షినీలో ర్వ తరగతి చదువుచున్న రోజులు, 

ఫీరితో పాటు 1640 లో శ్రీ కొత్త నారాయణ రెడ్డి, 

కొత్త ముకుందారెడ్డి, కొత్త రాం రెడ్డీ గారులు కూడ చదుపు 

కొంటున్నారు. వీరంకా బహుశా “మున్షీ" అనే వత్యేక కోర్పులోనే 

యుండి యుండవచ్చును, అందువల్లనే పేరొర్లరం నరహారిగారికి 

పీ్రికి బాగా స్నేహం ఏర్పడింది, నిళనమేమంటే ఈ ఆం[థ 

భాషాఖి వర్థినికి మా (గ్రామానికి ఎంతో నన్నిహిత సంబందం 
ఉంది. దాని పురోభివృద్ధికి మా [గామ పెద్దలు కూడ భూరి 

విరాళాలు ఆందజభారు. 

మరొ గర్వకారణం ఏమంటే 1946 లో పాధమీళ 

పాఠశాల నుండి మాధ్యమిక పాఠశాలగా ఎదిగి |పాఠంభోత్స 

వం జరుపుకుంటున్న శభసమయంలో మా (గామ నివాసి 
మైన (క్రీ తాదూ0 వెంక టేశ్యర స్వామిగారు [వధానోపాధ్యాయు 

డుగా న మా [గామాని కెంతోగర రకా రణం. 

మాధ్యమిక పాఠశాల (పార ంభోత్సువఐ చేయటానికి నిజాం 

విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ గారైన “ఆరీ జనాబ్ యస్. అక్ళర్ 

సాహెబ్ ఎం, ఎ (డి. పి, ఇ.) రావడం నిజంగా ఓ |పత్యేకతే. 

“(01-8- 1946 పార్థివ నామ సంవత్సర మాఘ బ॥౧౩ శక 

వార ae ఆని ఆనాడు మాతం డిగారికి మరికొంధరి 'వెద్దలము 

పెద్ది' నారాయణ కార్యదర్శి గారు ఇహ్వానం వంపారు. 
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అంతే కాదు తే ది & ఓ అక్షోటర్ 194% గాంధీ జయంతి రోజున 

ఊనగామలో వైశ్య ధర్మశాలలో శ్రీ దాగి నర్సింహులుగారి 

అధ్యక్షతన జరిగే సభకు తమ తమ రాట్న ములను రీస్సుకొని 
రావలసీందిగా కోరటము, ఈః ఆహ్వాన పతకాలు మా తండి 

గారు ఎంతో జాగత్రగా భద పరచుకోవడం అవి నాకు అభించ 

శం నేనెంతో ఉప్పొంగి పోయాను, 

ఇక 1946 చివరి నాటికి రజాకార్టే మతోన్మాదం దిన 

దినము వెరుగుచున్నది. 1947 [ప్రారంభములో హిందూ 

ముస్లిం అన్న శైదభావం పెరిగి పెద్దదయింది. అందుకే జన 

గామలో ఉన్న నా మ్మితులు చదువుకు సబాంలు కొట్టి ఇంటి 

శొచ్చేశాతు. 

అప్పటికే గానుగుపహాడ్ నారాయణ రెడ్డి గారు ఉపాధ్యా 

య వృత్తిని విడిచి గెరిల్లా దళంలో చేరి చేర్యాల [ప్రాంత 

(గొమాన్ని నమాయ త్త పరుస్తున్నారు. 

ఏీటకొడూరు పేర్వారం నరవారి గారి మతులు ఆంధ 

మహాసభ కమ్యూని్టు పార్టి నాయకులగు కా॥ సుబ్బారావు గారి 

నాయకతరంలో నారాయణరెడ్డి, ముకుందా రెడ్డి, రాం రెడ్డి, వడ్డ 

కొండ నరహరి మొదలగువారు దళాలలో షరి నర్మేట, ఆవే 

గామ, ఉత్తర 1పాంతం చూస్తున్నట్టుస్నది. 

అందుకే మన (గామంలో శ్రీ హస సర హరి, శ్రీ 
మంగు యాదయ్యల పరిచయంతో పీరిని గెరిల్లా దళంలకు 

తావలిసినదీగో కోరినట్టుస్న దీ. ఆందుకే షీరిద్ధరు "మరికొందరు 

యువకులతో నరహళిగారి ఇంట్లోనే రాతులందు రహన్యంగా 
చర్చలు | పారంభించారు. వీరీ రహన్మ చర్చలు జరుగుచున్న 
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చోటికి నన్ను ససేమిరా రానివ్వకపోనటంతో నాకు మరంత 
పట్టుదల పెరిగింది. 

ఇటో [ప్రతిరోజు ధాత వీరు కూడటము, సూ మాట్టాడుకొవ 

ట్ము పత్యేక గద్దతో చివరకు ధైర్యంచేసి ఇంట్లోకీ (పవేశిం 

చాను. (ఆ ఇట్లు వ్క్కడో కాదు నా ఇంటికి కాస్త (పక్కకు. 

ఎదురుగానే ఉంది .) 

డీ ే ర్వారల నరహరిగారు నా వైపు కోపంగా చూస్తు 

ఆరి నువే వ్యెందుకొచ్చాపురా అన్నాడు. అదేరా నేనెందుకు రారూ 
డదురా (మేమంతా అలగోటి మ్మితులYము గనుక అరె అనే 

వదాన్నీ సహజంగా హడుకుంటాము) మీ రేనారా మొనగాళ్ళు, 

వీరు చేసే పనులు నేనే చేయ్యలేనారా? ఆంటూ అట్టాగే నిలబడ 
ఇక గా (పతాపం చెప్పుకపోసాగాను. 

మీరేం చేస్తారా? నేను మొ బడిలో అందరికి న్నా భ్రైర్యం 
చేసీ చుట్టిగంట కొట్టాను. హన్నకొండలో ర్యాతులందు తురు 

కోళ్ళ ఇండ్ల పే sep: భగురి వేశాను. మహాత్మాగాంధీని 10,20 
గకొల దగ్గరికి వెళ్ళి చూకాను. చివరకు పోలీనులుండగానే 
సథ జరువుకొసి లాఠీ దెబ్బలు తిని వచ్చాను తెలుసా ఆంటూ 

ఏకరువు పట్టాను. నా డేగీలు, నేను చెనీన ఘనకార్యాలను 
నగొౌరవంగా చెప్పాను. 

ఇదంతా నిని పోరా ఫో నీవు సీ బాతాటు, చివరకు 
తన్నులు తినే గదరా వచ్చావు అంటూ హేళన బేశాడు, అయి 
నా వాది గుసగుసల రహన్యం చెప్పవే లేదు నాకు, రాతి ఈ 

చర్చ జరిగంది, 

తెల్లనారింది. ఆన్పటి కే దళఖలో చేదిన మసి మల్దయ్య 
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గారు ఒక సిలువను కత్తిని (తలార్) ముజాస వేసుకొని శ్రీ 

'పేర్యారం నరహరిగారి ఇంటి ముందు (ప్రత్యక మైనాడు, అస్పు 

చు నేను సరహరిగారింట్లొోనే ఉన్నాను, శ్రీ ముకుండారెడ్డిగార్న 

[బాపి a త్రరం ఇదిగో అంటూ పేని చెతికచ్చాడు. 

ఉతరం నారాంశము 

మిరు, మీతోపాటు మరికొందరు మ్మితులతో వస్తామని 

బప్పిన తేదీనాడు చాలావరకు ఎదిరి చూశాము మీరు రాలేడు. 

ఇప్పటికే మీరు సిద్దంగా పుండవచ్చును గాన ఈ 5 కామేడ్తో 

వస్తే మేము కలుపగలము. మీరు వస్తున్నారని ఎదిరి చూస్తూ 
అంటూ ప్పంది లేఖ. 

ఈ విషయం మా వాడకంతటికి బలిసింది. ఇక వారి 

కుటుందాల వారు ఏడుపులు అరుపులు, [బతిమలాటబు ఆరంభ 

మెనవి, మసిషబ్రయ్యను 1బతిమిలాడసాగారు. 

అది రాదమ్మా నే చెప్పేద విసమ్మా. నేనేమి బలవంత 

ముగ తిసుకపోవటానికి రాలేదమ్మా - వీరే వస్తామని వ 

మది వారు రాలేదెందుకోనని తోలించారే తవ ఖలవంత మేమి 

లేదంటూ వెళ్ళిపోయాదు, 

ఈ ఘటన నా మనస్సులో ఒక మెరుపులా మెరిసింగి, 
అంతకు ముందు (గామంలో జరిగిన సంఘటనలు నన్ను మరింత 

ఉత్సాహపరచినవి. కాని మరో విచారం మొదలైంది. తీరా 
నేను వెళ్ళితే రానిస్తారొ లేదో క్కురోడని, ఏమిటి చెయ్యటం 

అన్న ఆలోచనలతో మునిగి తేలుచున్నాను. 

గృహ దహనాలు.. హత్యలు 

ఒక వైపున రజాకార్డు పోలీగుల ఆండతో (వతి రోజు 
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ఏడో ఒక ఊరిమీద పడీ ఇండ్తు తగలబెట్టఓమో, యూటీలు, 
మానభలగాలు, అమాయకుల కాల్చివేతలు సర్వ సాధారణమై 
హోయిలప. సీటకోడూరు, హన్మంకాపురోం మొదలగు |గామాలు 

బూడేద పంటలుగా మారపోయినవి, “నంఘపోళ్ళు" ట్ల గెరిల్లా 

దళాలు అక్కడికక్కడ మెరుపుదాడులు చేస్ రశాకార్హను మట్టు 

పెడుతూనే ఉన్నారు. ఇవన్నీ కథలు కథలుగా చెప్పుకో వటము 

(గ్రామాన (వజలకు నిత్య కృతం మైంది, 

(గొమానికి మొదటి గెరిల్లా దళ (ప్రవేశము 
శోత్రాబ్దాల తరబడి రాజరికపు ఉక్కు పాదాల [కించ 

అణగి మణగీ చిలికి జీనళ ఛవళలలా సడియున్న సబై (సజలకు 

నిస్సహాయ స్టి సితిలో గమ్యం దొరకక ఎదిరి చూస్తున్న యువరు. 

అకు ఆకాకిరోణంలా (స్మపధమంగా కామేడ్ సి. యూదగిరిరాపు, 

నట్టా నర్చింహుబు, నాయకత్వంళో సుమారు కీ0) మందితో 

ఉన్నే గెరిల్లా దళం తుపాకులు, కత్తులు కటారులు ఇతర మార 

గాయుధాలతో (గామంలో (పవేశించి, 

“తెలుగు తల్లి బిడ్డలం - తెలంగాణ వీరులం 

మాతృదేశ ము ము కికొరకు - పోరు సల్ప కదిలినాం” 

అని కదం (తొక్కి. వదం పొడుతూ, ఊరేగెంపు 

సాగింది. ఆ వెంత, ఆ కొత్తదనాన్ని చూచిన ఉనమంతా వారి 

నెనుకాలే వారీలో కలున్తూ ఆ పాటనే అందుకొని నడిచింది. 

(గ్రామ నలుమూలలు సాగిన ఊరేగింపు, బావడి వద్ద బహిరంగ 
సభగా మారింది. నిజాల పాతకాలపు నరక కూవమైన పోలీను 

శానామీద ఎర జండా నెగుర వేశారు. ఆది ఆకాశంలో స్వేచ్చ 

గా రపదపలాడుదున్న ది. 
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న ఇద్దరు నాయకులు ఉపన్యాసాలిచ్చా “రు. నిజాం నవా 

2ఎను గద్దె దింపి జమీందారీ, జాగీరురారి విధానాన్ని రద్దు 

పరచి, పెట్టివాకిరి రూపుపూష, రా aes విభా 

లారి ఫల" |పశాతాజ్యం న సాసించెషరకు ఈ పోరాటం ఆగదని, 

ఆంచుకు యుపరీ యువకులు ముందకు రావాలని, ఈమ (గామా 

అను తామే రషించుకొనుటకు పూనుకోవాలని ఉదోోధించారు, 

ఆ వేగు వెంటనే పపేలు టట ద ఫ్లరాలను (రిక కార్డు 

అ) షాహుకా ర్ట ఖాతా ప్ర స్తకాంను, ఆప ప తాలను, చావడి 

మిందు వతఎని ఆందోలి 'ననుత్షములో తగులబెట్టారు. ఇకో 

ముందు తం రకంగాని, కొల్టుగానీ, దొరలకు "కులే విద 

మైన్ బల్లింపుటుగాని వుండరాదు. "కల్లు గియగూడ దని హెచ్చు 

రించి మరో |గామానిక్ బయలుదేరింది గెరిల్లా దళం, 

ఈ దృక్యాన్ని కళ్ళారా గాంచిన యక్ యుపకులతు 
ఎవధుల్లేని ఆసందం గట్టు తెంచుకొని పొంగి పొరలిండి ఉత్సా 
హాం! 

పోరాటానికి సన్నాహాలు 

గెరిల్లా దళ నాయకులు యిచ్చిన సలహాలు, ఆదేశాల 
(పకా డారోము అన్ని కులాల వెద్దలు, [గామ పెద్దలు ఏకమయ్యారు. 

స. ws పోరాడటానికి, (గామాన్ని రక్షించుకోవ 

టానికి వకులను సమీకరించారు, ఆ యువకులు తుపాకి, 

కీ శ్రి, లర్ వడిశెల, మొదలగునవి ఉవయోగించటానికి తర్చీదు 
ఫొందుచున్నారు. కావల్సిన మందుగుండు సామ్మగి శ్రీ పేర్వా 
రం నంతాజీగారి ద్యారా రహస్యంగా మా తలి;డి గారైన శ్రీ 

పెర్మాండ్డ రామయ్య గారికి అందేవ్, తర్వాత ఆ అందిన ముడి 
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సరుకును కమ్మరి వెంకట పావయ్యగారి ఆధ్వర్యములో 
తయ్యారు చేసేవాడు. అట్టాగె టరిసెలు, బిల్లాలు, వడిశెలలు 

అల్లటం, తుపాకి గొట్టాలతో సహో కరచేగంగా మారణాయుధాల 

ఉత్ప త్రి (ప్రారంభ మైంది. 

శ్రీలు మీకన్న తనిపోము లెమ్మని “కాకర తమవై 

అత్యాచారాలకు చిగితె కారపు పొల్లు ఎప్పడు ఎలా ఉపయో 

గంచి తమ మాన (పాణాలసు రకించుకొన టకు తమలో తాము 

చర్చించుకోవటము, ఆ ముష్కరులకు ఒంటరిగా దొరుకకూడ 

చని ఆందుకే ఎటు వెళ్ళిన కారపు పొడుల మూటలు దగ్గ 

రుంచుకొని మనలటం జరుగుచున్నది. 

[గామ రక్షబ దళం ఏర్పడింది. ఇందుకో శ్రీ గొట్టపల్లి 

రాంమల్రయ్య పథాన కాపలాదారుగాను, శ్రీ గజ్జల వీరయ్య 

గారు హోరాట దేశాల (పధాన దాధ్యూడుగా నిమమిీీది, వీరిద్దరికి 

(గామం ఉమ్మడిగా నెలవారీ జీతం చెల్లించుటకు నిర్ణయించారు. 

అంతకు ముందు కల్లాకపటం జెలియని కః ఇనం, సీ 

బాంచెను దొర, సీ కాళ్ళు మొక్కుత చొర, నన్నాదులు దొర 
అంటూ భార్యా పేల్లలఈో సహో దీనాలి దినంగా ఎంత విలపిం 
చినా, వినని శర రో టకులకు ఈజనమె కొదను సీంగాలై సింవా 

గర్జనలు వినిషించుటకు సిద్దమైయున్నారు. 

రశాకార్థ్డ తొలి (ఓ వేశం = యువకుల విజ్బ ఆఫ 

(సరిగా లేదీ జువకము లేదు, అది 19ిఉ/ పవంబరు 

ఆఖరు వారమో లేక డిసెంబరు మొదటి వారము అనుకుంటాను) 

ఆది కటిక లీకటి కాళర్మాత్రె. [గామమంతా గాడమైన 

సిదురలో మునిగి ఉంది, మిన్ను విరిగి మీద పడినా, ప్రళయం 
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సంభవించినా అ నికశీభంలో హాహా కారాలు తప్ప, మరేమి 

చెయ్యలేని పరిస్థితిలో సర్వం నీట ముంచినా, షాలముంవినా 
(గామ రక్షణ దళం బాద్య తేసంటూ హాయిగా నిదురీస్తుంది ప్రజ, 

కంటికి రెప్పలా కాస్తున్న దళాలు తవ్వ మరెప్వరూ 

మెలకువగా తేరు. మొదటి దళం తూర్పు దిఓ రావిచెట్టు వద్ద, 

౭ండవది దశ్శిణం బడి వద్ద, మూడవది కటిక ఉండం వద్ద, 

నాలావది ఉర్తం౦ం నక్కోని 'కాల్వవర్ద, ఈ నాలు దిశల కాపలా 
సున్న స్థ సలాలలో మంచేలు, ఆ మంచెలవై "వంతుల వారిగా 
ee ఇద్దరేసి చొప్పున మంచెలవై నిలబడి, కండ్లను కాగ 

డాలుగా చేనుకోని (వతి అంగుళం 'భూమిని నిశితంగా వరికి 

లిన్తూ ఆ కటిక దీకటిలౌ ఎటుపంటి శల లిక చై నా ఇవే పసి 
ఇట్టి అపై హెచ్చరిర చెయ్యటానికి సంసిద్దమై ప హరా వాస్తుంటె 

[కింద =. 

అది అసలే చలికాలం, వళ్ళు వంఠరలు తిరిగే ఈదురు 

గాలులు, ఎంతటి యువకుడై నా ఆ చలిని తట్టుకొని ఎంతసేపు 

ఉండగలడు. అందుకని మంచె [కింద చలి నుంటల నెగళ్ళు 

సెగలు |గక్కుతుం షి ఆ యువకులు తమ ఆయుచులను భుజాన 

తగిలించుకొని, వడిఇెలలు నడుముకు బిగించుకొని, ఆ నెగళ్ళీ 

చుటూ కూర్చుండి, తమ చేతులను భగభగ మండే. మంటల 
వైపు చాచి ఛలీ కాగుతున్నారు, కాదు తమ చేతులు చాచి ఆగ్ని 

ముందు [ప్రమాణం చేస్తున్నారు. 

ఏమనీ, సీ సాక్షిగా, తరతరాల నుండి వస్తున్న జాని 

నత్యం నుండి, వెట్టి చాకిరి నుండి, విముక్తి కొరకు, దున్నె 

వానికె భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, స్వేచ్చ కోసం, స్యుతతి 
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[తం కోనం, నిజాం రాజరిక నిర్మూలన, వాగీర్జారీ, జమీందాల 

రద్దు కోసం, మా గొంతులో |పాణాలున్న త వరకు హోరాడ 

గలమని శపథం కీసుకొంటున్నా రేమొ అనిపించీందీ. పాపం ఈ 

నెగళ్ళలొ, ఈ మంటల్లో ఈ మహా యజంలో ఇందులోని యువ 

కులు ఎందుకు ఆహుతై స నోగారో ఎవరి కేమి తెలును, భవిష్యత్తు 

గురించి? 

ఇక అదవది అతి ముఖ్యము, కీలకము అయిన చరిత 

(పనిద్ధి గాంచిన నర్వాయి పాపడు నిర్మించిన కోటలోని మధ్య 

మురుజు వై యింది కావలా. 

మూడు వేల అమాయకి pmo రషేంచటమో, లేక 

భశ్చించటమో నిర్ణయించేది ఒకే ఒక వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి కాస్త 

కుసీకిపాటు తీసినో, లేక అశా[గత వహించినా, ఎన్ని గృహ 

దసాదాలు, ఎన్ని లూటీలు, మరెన్ని మానభంగాలు, ఎన్ని 

(పాణాలు గాలిలొ కలిసిపోయేవో. అందుకే అన్నిటికి తసకు 
తానే సాటిగా నిలిచిన ఆ మహానీరుడు ఆదే గౌడ కులానికి 
చెందిన రాంమల్ల య్య ఆ కోట బురుజువై ఒంటరిగా నిలబడి, 

ఏ మాతం తొనకకుండా నిశ్చలంగా, నిర్భయంగా, నలుదిళశల 

తన కళ్ళల్లో కోట్టి సూర్య కాంతులను ఇముడ్చుకొని నలుడిశల 

విరణిమ్ముచు కొన్నీ మై, దూరం దృష్టిని సారించి సహరా 

యిస్తున్నాడు. 

మంచి నిదురపాటున హైదావాద్ నుండి హన్మకొండకు 

వెళ్ళే రోడ్డుపై శరవేగంగా దూసుక వస్తున్నడి లారీ, అది గను 
నీంచాడు కావలావీరుడు., ఆ లారీ రఘునాధపల్లి ఊత్తర దళ 
నుండి పదమటి వైపు చిరిగి వెలుతురు ,|పనరించింధో లేదో, 
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ఉంతే మరుక్షణంలో కోట పైనుండి యుద్ద నగారా (మోగింది, 

హెచ్చరికగా, అర్జునుడు పాంచజన్యాన్ని సూరించినట్టుగా తన 

కంచుకంథంతో కొండ 'కేకలెచాడు, ఇంకేముంది (కింద నలు 

వైపుల పహరా యిన్తున్న దళాలు |గామమంతా (పతిధ్యనింప 

చేశాతు డప్పుల చప్పుడు. 

అమాయకంగా నిదురిస్తున్న జనం అదురుపాటున 

లేచింది, అదును కొరకు నిరీక్షిస్తున్న యువ వీరులు లేచారు. 
ఉత్సాహం, ఉద్రేకం, పొంగి పొరలింది వారిలో. తమ ఏర 

తాన్ని, నైపుణ్యాన్ని [ప్రదర్శించే సభనమయం రానే వచ్చిం 
దని క్మరళు, కత్తులు, పడికెలలు ధరించి తరలి వెళ్ళింది యుద్ద 

భూమికి, అదే రావి చెట్టు పప్టీకు 

తుపాకుల దళం నడిమి భావి వద్ది నూపేసి కూర్చు 

న్నది. చూస్తుండగానే వందలు వేలు పోగయ్యారు. పిల్లలు మేము 
అందివ్వందె. యుద్ద మట్టా చేసారంటూ చేరుకున్నారు యుద్ధ 

కోంగానికి (వడిశెల దళానికి రాళ్ళు, నిప్పుకణికలు, జందివ్వ 

టము వీరి వంతు, రాళ్ళ దళం, నివృుల దళం మూడు భాగా 

లుగా నీలి, ఉత్తర *షీణ, పడమర ఎదురుగా దీలి నిలుచు 

చున్నతి. క (రలు, కత్తులు, ఏ కల దళాలు మూరవ ఛాన్సు 

కొరకు ఎదిరి చూస్తున్నది. వనుక తట్టున ఉన్న పెద్దలు 

చన్యాధిసతులవలె ధైర్యం eet సమయం కోసం 

వేచి చూస్తున్నారు. గుష్టాల వీరయ్య క్షజణక నికి (ప్రతీ విభా 
గంలోకి వెళ్ళి శేనున్నా ఫర్వాలేదన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు. 

భారీ సమీపిస్తున్న కొద్ది యువకుల ఓపిక హీడ్డులు దాటుతున్న ది. 

గఫూర్ ఖాన్ నాయకత్వాన రజాకార్ట లాలీ వెంక శ్వర 
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కుంటబద్ద గారికి ఆడ్గంగా చీనిన గొయ్యి వర్ద ఆగింది. లాడ్ 

లై ట్ల వెలుగువో దట్టమైన ఆ మోదుగులలో ఆతికష్టంమీడ మెలి 

కలు తిడొగి అలబుడిముంటు గౌరచాది పప్పుల చె కొట్టం దాటి సాగ 

రంళతోకి [న కెడో' సెన్యాధిసతుల ఆజ్ఞలు వెళ్ళిచెశ క 

మ.ందే వందలు చేలు పడిశల పళ అగ్ని గను లారీ 

లోకి కుమ్మ రను! ఎవి. రాశక్శడళం ఏకడాచెగా పడిశెలలళే 

వినురుతున్నవి మూడు వైపుల నుండి. మాకా తుపాకులున్న మి 

సుమా అంటూ హెచ్చరికగా రిక బబ్బాయి | పేలింటి, భూసు 

భోండరాలు పిద్దరిల్లే విధంగా? - (పజల తీళర నినాదాలు ఆ 

|వదేళమంతా పలివ్వనిస్తున రుషి 

ఇక గ్రామంలో యువతుబు తమ ధన, మాస, [పాణ 

రడణ కొరకు, ఒకొక్క యువతి ఒక కాళికాదేవి ర్ముదనూం 

బలు, రూన్నిలుగా పధి కాదలి మతఠ్య తేరారు. నడుమున 

కొంగు ఓగించికట్టి కోందరు కారపు పొదలు, మరి కొందరు 

రాళ్ళు, ఇంకొందరు తోక లిబండాలు ధరించి గుంపులు, గుంస 

లుగా ఆ ముస్కరులగను ఎదిరించుటకు చివరి తెగింపు సాహ 

సంతో ఎదెరి చూస్తున్నారు. 

ఆ గదణంలఠో వివకి ఏ యువకుడై నా రనిపిస్తే నాల్లు 

చీవాస్టే కాదు, POT ద్వించి, “హెళన చేస్తూ తూర్పున 

జరుగుచున్న రణరంగానికి ఆపండో వచ్చి చేరే విధంగా హెచ్చు 

రిస్తున్నారు, ఆ యుప వీర వు. 

ఇక లారీ మందు సాగబేదు. తల లేప్ చూస్తామా 

ఈ వింత ననుకుంజ లేచిన తల తేచెనట్లై పగిలేభట్టున్న ది. 

కటు రాళ్ళ దెబ్బలు, ఆటు నివ్వు కణికలు వర్షంలా వచ్చి నడు 
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చుస్నవి. దారలో వున్న రశాకార్డపైన పడికాలుతుంటె హాహా 
కారాలు బయలుపరినవి, తుపాకులు (పేల్చి షు ఇ 

అ కటిక చీకటితో ఎటువె వైపు రాల్బుదామన్నాా అంతుసట్ట న 

స్నచి. అందుకె “యా ఈ అల్లా---యా ఖుదా, టచావో హమ" 

అంటూ లారీ వనక్కి [తిప్పి (బతుకు జీవుడా యని వరా 

రయా?ఠు వణ స దారీనె. 

విశేషమేముంది ఈ రణరంగంలో ఆన్ని తరగతుల 

వారు అన్ని కులాలవారు ఒకే తల్లి పర్ణలవ ఐక్యమై అత్మ 

దక్షణకు, [గామరక్షణకు అంకిత మైనారు. ఉవాహరణకు శ్రీ 

చొల్లేటి లక్ష్మయ్య సిద్దాంతిలాంటినాల. వేద (గంథాలను పప 

ఆ చేతుల్లో నాడు అయుధం (బల్లెం) చేత ఛరింఏ ఆత్మరక్ష ణకు 

వూనుకున్నాడంచె రజూకార్డు ఎంరటి ఘాతురాబకు ఎ గా దో 
శాలుపుతుంచి ఈ సంఘటన. 

తెల్ల వారింది - తిరిగి వొచ్చింది లారీ 

మద్య రాతి మంచి నిదురపాటున జరిగిన సంఘటన 

(గామ | పజలు తమ తమ ఇండ్దకు ఒరి విజయోక్సవ వేడు 

కలుగా చెప్పుకొంటూ నిదురించారో చేదో లెల్ల వారింది. ర్యాతంలా 

నిదుర లేళ యువకులు కాస్త అలసట చెందినట్టుగానే యున్నారు. 
అయినా తమ విధులను “మ్మాతం మరువటేదు. యదావిథిగా 

కోపలా ఉండే వుంది 

త్రము బేచి తమ తమ సను లు చూచుకొంటున్నారు 

సరిగ్గా ఉదయం 7-రీ గంటల మధ్యే వచ్చేస్తున్నది రజాకార్ష 

లారీ, కాని యిస్సుడు యుద్దానికి కాదు, _సంధికన్నట్టుగా 

వచ్చింది. రాతి విజయం సొఫంచిన గామ (ప్రజలు మరెంత 
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చెట్టింపు ఉత్సాహంతో అదే రావి చెట్టు వద్ద కణాలలో [పోగ 

గరు. 
బీ 

లారీ సాగరంలో ఆగింది. అందులో నుండి రొజాకార్ 

నాయకుడు గవూర్ఖాన్ చేతులు వైకెత్తి చూపి లారీ దగ్ తన 
వెంట ఒకి అంగరథకుడిన్ కీనుకాని తిరిగి చేతులు పెకెత్తి 

వా ముందుకు సదుస్తూ “హమ్ నహీ నూరింగె ఆప్ లోగోం 
గో, -తుమారేము వోయి బచె ఆద్మీకో మేరే పాస్ ఆవ్టోలో, 
వన్ సే హం వార్. కరింగె” ఆన్న ళక్దాలు వినగానే జనంలో 

కలవరం బయలుదేరింది. ఎవరు వెళ్లాలని, తరాల ఎవ రెందుకు 

నేనే వెళానని అంటూ ముందుకి “చ్భాడు [గామ పోలీస్ పటేలు 
గారైన శ్రి జ కేర్వారం సంచొజ్షీగారు. మరొకరి మాట వినకుం 

డానే, పక మోస్తరుగా చేరులు పైన ఎత్తి గవూర్ ఖాన్కు ఎదు 
రుగా ముందుకు నడుస్తున్నా దూ. తణంతో శ్రీ గుజాం పీఠ య్య 

ముందుకొచ్చి, వాడితో బాదే వెనకాలే మరొకడు వస్తున్నాడు 
ఆయుధం చేత వరించి; ఎందువల్ల నే నెనూ నీ వంట వస్తానంటూ 

భుజాన ఉన్న తుపాకీని తీస్ (పేల్పటా టానికి సిద్దంగా ఉండే 

విధంగా పట్టుకొని ఆ సంతాజీ వెనకాలే నీ (ప్రాణంతోపాటు నా 
(1పొణమంటూ ఆ వెనకాలే నడిచాడు. ఉభయ పెద్దలు ఓ6రి 

దురు మరోకరు నమీపిస్తున్న జెట్టి ఆనం శా౭సను సహితం 

పీల్చకుండ, నిక్ళబ్రంగా కండ్లక గించి చూస్తున్నారు ఏమి జరుగు 
తుందోనని, 

వారి నంథాషణ సారాంశం 

గవూర్ఖాన్ వాదన ఏమిటంట 1) మీ |గామాన్ని ఏ 
మాతం ముట్టుకోము, 2) మీ జనానికిగాని, మీ గృహాలకుగాన 
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ఏ మాతం మఠ విధంగాగాని చెరుపు హాని చెయ్యం, మెము 

రో చేదీ E [గ్రామం నుండి అవతలి [మాలకు వచ్చీ హోయేం 

దుకు దారమును వారు కోరటం జరిగింది. 

నికి శ్రీ సంకాజిగారి సమాధానం ; ఎట్టి పరిస్థి కిలో 

గూడ మా గ్రామం మీదుగా మీకు దారి యిన్యబోము. షూ 

(గామం పై నుండి వగ్గి అవతలి (గామాలలో నానా తీధత్సం 

వేసి చివర రకు కొంపలు గాల్చి సూనభంగాలు, హత్యలు చేసి 

వస్తారు, అందుకు మెమెంత మాము అంగీకరించబోము, అని 

సిర్మొహమాటంగా చెప్పి, ఇక మీరేమి చెప్పినా ఆసలు వినే 

సను స్వే లేడని వెనుదిరిగి వచ్చి జనంతో కలి?ాడు. 

వీరిద్దరు తిరిగి గుంపులో చేరే ఆంత వరకు |గామం 

యావత్తూ పేహాతుందో, ఇంకేం ete ముంచుకొస్తుందో 

అన్న 7 నెంగలో పున్న జనం ఈ విషయం వెవ్పగానే హమ్మయ్యా 

అంటూ ఓగబట్టిన కాసను పదిలినారు,. 

ఇక వారు చేసేది లేక వెనుదిరిగి పరాభవాన్ని, [మంగ 

నేక, కరఠ్కాలేక, చచ్చి[ఒడిగిన విధంగా కుములుతు వెడలి 

పోయారు. 

ఈ |గామంమీద గఫూర్ ఖాన్ దెబ్బతిన్న (ళాచులా 

బునలు కొడుతున్నాడు. అవును మరి చర్చలు విఫంమైతే సమ 
రము కరకాం, ఈ చర్చలు ఈ ఒక్క ఊరికి నంబలథించి 

నవా? కాదు, ఈ నమరం నవనమాణ నిర్మాకానికి సాగు 

చున్నది. ఇదెందు కాగుతుంది? 

[గోమంలో జిల్లా ధిజర్వు ఫోధీను దళ (పవేశం 

వారం రోజులు తిరక గ్రాముందే నల్లగొండ జిల్లా పోలీసు 
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మొహత్ మీనుగారు (౨. P, ) రెండు లారీల నిండా తమ పోలీసు 

బలగాలను పెద్ద ఎత్తున టసుకొని మిట్టి మధ్యాహ్నం [గామా 

నికి చేరుకొన్నాడు. "ఆదే రావిచెట్టు వద్ద లాకీ లాగినని. ఇది 

వరకటి మాదిరిగా ఉరి జనర ముందుకీ రాబోయిండి. వీరు 

ఆత్యంత అధునాతన ఆయుధాలతో దిగినారు, ఇందులో ఒక్క 

రజాకార్ గూడ లేడు, జనాన్ని దూరంగానే చెదిరి పొమ్మ 

న్నారు. జనం దూతంగా ఉంది. 

ఆ ఫోరీసు అధికారి శన కింది సహోలినును వంపి సేడీ 

సిందీలను పిలిపించుకొన్నారు. వారితో గామాధికారులను 
వెంటనే తీసుక రమ్మని ఆజ్ఞాపించారు. వారు వెళ్ళి వెంట తీసు 

కొచ్చారు. 

చః ముగ్గురు [గామాధికారులు : శ్రీ మంగు యాదయ్య 

గారు (పట్వారి) శ్రీ న్ధి శ్రీకాష్యం కృష్ణమాగారి (మాలి పటేలు) 

శీ పేర్వారం ల (పోలీసు సటేలు). 

ఈ ముగ్గురు రాగానే వరునలో నిలబెట్టించాడు. తన వద్ద 
నున్న ఆయుధాన్ని వారికి చూవీన్తూ హెచ్చరించాడు, 

వోగయా, హోగయా (ఇరిగిందేదో జర్గింది). ఆశ్ వో 

సంఘంభాలే గాంవ్ మె ఆయేతో పకద్ లేనా, సహీతో తుమ్ 

డీనోంకో గోలిసషే ఉడాదేయింగ ఖబర్దార్ ఈ రొజు నుండి 
సంఘపోళ్ళు ఊళ్ళో5 వసే పట్టుకోవాలి, కేకపోతే మీ ముగ్గురిని 

కాల్చి పారెయ్యగలం) ఆని హెచ్చరించారు. ఇందులో పట్య్వారి 
గారైన శ్రీ మంగు యాదయ్య గారు హమా లేస్తే కసీ హో కా 

సాబ్ ఆన్నారు (మాతో ఎట్టా సాధ్యమవుతుంది అయ్యా) అంటే; 

చెంప ఛెట్ళమంచి, ఇక సంకాజీగారు ముంచే సమయ స్పూరీ 
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గలవారు. ఇదీ చూచాడు, టీ అచ్చా సాబ్ ఆప్ క హుక్కమ్ హమ్ 

బాబర్ అవుల్ కరింగె సాజ్ అన్నాదు (మీ ఆజ్ఞను తప్పక 

పాదించగలము) 

ఇక ఇంతటిలో ఆ పోలీసు బలగం వెనుదిరిగి వెళ్ళింది, 

పలాయన మం(త్రం పఠించిన (గావు "పె త్తనదార్లు 

ఖంగు చెద రో ర తాకొర్డు పరాభవాన్ని ధరించే స్థితిలో వేరు. 

క్షణంలోనే న నా ఈ ఊర బుగ్గిపా లౌతుంది. అ గేరిల్లా 

దళాలు రాకమానవృ, ఆటు రణాకొ ర్త ఉరుకోరు. వైగా పోలీను 
బంటి వస్తున్నారు, ఇది [గ్రహించిన పెద్దలు, [గామాధికారులు, 

దనికులు, భూస్వాములు |గామాన్ని వదిలి పట్టణాలకు ఎగి 
(నాకారు. షాహుకార్లు మూటా ముల్లె సర్దుకొని 'అరోకుతుగా 

ఆంద [పాంఠం రరలిశారు. [పకాంతొంలో చుషారు చేసిన 

శాం్మగెస్ కార్యకర్తలు కంటిశకైనా కనిపించడంలేదు. [పజలను 

నపైేట పదితారు. ఇర మిగిలింది [పజల కష్టనుఖాలలో థాగం 

పంచుకొని శీసన్మరణ హోరాటం సాగిస్తున్నది కమ్యూనీస్టు ఎ 

ఆంద మహాసథ కార్యకర్త ఇ. 

ఆఅరాజవ' శక్తుల -స్వెర విహారం 

ఇంత వరకు |గామ రక్షణ చళంలో యున్న కొందరు 

ముఖ్యంగా పానుగంటి లింగ ఖహ్మం వీరి కమ్ముడు సిద్దయ్య, 

కొండం రాములు, గంధము మల్లమ్యు మరి కొందరు అదుపు 

లేని అరాచక శక్తులుగా మారినారు. వీరు (గాను |సజల నుండి 

బలవంతంగా డబ్బు, ధాన్యం, నసూము చేసుకొని |పతిసిత్యం 

తస్న (తాగి జెదిరించటం మొదలుపెట్టారు. వీరి రక్షణ ఏమో 

కాని భక్షణ (షపోరంభమెంది. వీరి పద రెండు మూడు తుపా 
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కులు గూడ ఉండేవి, వీటిని [గామ రక్షణ కొరకు బివ్వటం 
జరిగింది. గామస్తులకు వీరి బెడద చివరకు [పాణాంతక మైంది. 

ఎట్ట కీలకు గెరిల్లా దళానికి కబురు సంపగ్గా వారు వచ్చే 
శారు. ఈ అరాచక శక్తులు బలపాలబోడు రంగనాయకుల గుడి 

వద్ద సాయుంతం పూట తప్ప (కాగి వై నెకంలో ఉన్న అదును 

కనిపెట్టి ఏమరుపాటుశ వారిపై బడి మొదట తుపాకులు లాగు 

కొని తోర్యాత చితుకదాది ఇకముందు బుద్ధిగా మసులుకోకపోళే 
1పాణాలు దక్కవని "హెచ్చరించి వెళ్ళిందీ. 

గెరిల్లా దళంతో కుదుటదిడింది గానం. 

పోరాట స్వరూప న్వభావాలు సూరినవి 

అటు రజాకార్లు ఒంటరిగా గాక నిజాం ఫోలీను మిబ్లరీ 
నహాయం లెనిదే (గామాలలో ఆఅదుగిడటం ఆసంభవమైంది. 

అత్యంత ఆధునిక ఆయునిలతో కడిలి |గామాలకు [గామాల్నే 

కాల్చి బూడిద పంటలుగా మార్చుతున్నారు. కనబడ్డ వారిని 

పీట్టలవలె కాల్చిపారేస్తున్నారు. ఇటు 1వజల వద్దనున్న నాటు 

ఉపులు; కాకులు, బల్హాలు, సరితూగటం లేదు" 

ఆందుకే ముఖాముఖి పోరాటాల స్థానే గెరిల్లా యుద్ద 

తంత్రం ముండుకు వచ్చింది. దాసి పర్యవసానమే మిల్లరీ దళ 

మని, గెరిల్లా దళమని, విధ్వంసక : దళాలని, సాధాఠణ దక 

లనీ ఎత్తుగడలతో పోరాట న్యభావం మారింది. దారికాచి దెబ్బ 

తీసే విధానం, మెరుపు దాడులు వగైరా వగైరాలు వష 

బక (వజలు ఆత్మరశణకు కాపలాదారు హెచ్చరించటంళో మ 

ఇల్లు - వాకిళ్ళు వదిలి గుట్టలు వాగులు వృరెలు చెట్టు కొకరు 

వట్ట కోకరుగా నరుగెశ్తి తేలదాచుకోవటం రణాకార్డు వెళ్లగానే 
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చెదిగి ఇండ్లకు (ప్రవేశించటం నిత్యకృత్య మెంది, కాదు ఆల 

వాటుగా మారింది. ఆడా, మగ, చిన్నా పెద్దా తేడాలేదు. అంతా 

హెచ్చరిక అంచగానే పరుగు పందెంలో నేగ్గటానికి వెళ్ళినట్టు 

గానే ఊండేది ఆద్బుశ్యాలు 

గుజ్జుల వీరయ్యకు చిత్రహింసలు = పూసల ఓగుల్తును 

కాల్చివేత. 

మూ (గ్రామం (కునే ఉన్న వెట్టి అనే | గామానికి 

నాడు వట్యారీగావున్న శ్రే మంగు రాంచం[దయ్యగారి పిలుపు 
మీద స్థానిక నీవానులు, (వభుశ్యోద్యోగులు, శ్రీ చెడ్డ భాల 

కిష్టయ్య, శ్రీ కీ పెర్మాండ్ర దాశరథి ఇంకా మరికౌందరిరోషాటు 
Nf గుజాల "విరయ్య గారు కూడ వెళ్ళటం జరిగింది వన 

త్సవ విందుకు. ఈ విషయం నమీవంలోనేయున్న 

య. ర జారార్జ కలన తెలిసిండి. వెంటనే ర జాకార్ధ 

పెద్ద నంఖ్యతో ఐరపీలుడీరి పప వోన్నంళా చుఫైసి పట్టు 
కొన్నారు. తరాల వివరాలడిగి పేద్ద, వారు చేస్తున్న వనులు 

వెబునుకొని ఈ మీరయ్యను, పూసల ఓగులు అనే స్థానికి 

వ్య క్షిని పట్టుకొని మిగతా వారందరిని విడిచి పెట్టారు. ఇక 

ఏరిద్దరెని వెనుకకు ప్రిచికట్టి తమ క్యాంపుకు తీనుకవెళ్ళారు. 
ప రాతంకా చి[తపింనలకు గురి చేశారు, తెల్లవారగానే జన 
గామలో ఉన్న కేq్మద క్యాంపుకు తరలించినాడు. 

ఈ వీరన్న |గామదళ నబ్యుడుగావుండీ (గామాన్ని 
తశ్నించటములభోనూ (పముఖపాతను వహిన్తున్నాడన్ని ఇతని 

కారణంగానే మనం (గాచుంలో అడుగు పెట్టలేక వే పోతున్నామని 

వారికి శోష ఉంది. ఇక వెల్లి పూనల ఓగుతుకూడ గానులలో 
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చుకుుకైన యువకుడు. సంఘం పేరుతో చెలామణి అప్పు 

తున్న స్ో 

వార్త మన [గ్రామంలో సంచలనం రేపింది. అప్ప 

టికీ ఫి వదిలి దఘునాధపల్లిలో తలదాచుకొంటున్న 
'వెద్దలు (గామాధికాగులు ముఖ్యంగా శీ) "పేర్వారం సంకాటి 

గారీక్ (పోలీసు వేయు) మన [గామ హ్హనిక ముస్టింలకు కల 

వళం ఖయలువెరింవి. ఇఛన్ని చంపకే మన" కొంపలు 

(గ్రామంలో ces బూదిత పాలగునని గు_దించారు. 

నాటి wg నో నిశామలతీ, మానవతా దృక్పథం 

కలిగినవారు పోలేదు. ఆకోవకు చెందినవారే జనగామ 
నివాసి డా॥ Ea 4 పేరాఇరం నంతాబీగాడు ఎంతో 

| 

శ్రమపడి కస. నువదిలి వెట్టించారు. ఇక పూనల ఉగుల్ని 
వ 

మాతం బాంజీ పేట గుట్టల మద్యన తీను కెళ్ళి కాల్చి చంపారు. 

గెరిల్లా దళాలలో (గామ యువకుల (ప్రవేశం 

గ్రామాల పరిస్థితి బోజువోజుకు, గంషగంటకు పూరి 

పోతున్నది, ఉద్మమం స్రీ వరూపం భరించింది. ఈ పోరాటా 

లతో నాకేమి వని ? అని అన్నవారు అనలు బేరనే చప్పనచ్చు. 

ఎప్పుడు ఎవఎ మరత కినారి, ఏం జరుగుతుందో ఊహకందని, 

వేగాన్ని పృఎజుకున్న వి 'నోరాటాలు. ఏ వక్ష వ్య కిగాన్సి, [గామం 

గాని, పోరాటానికి దూరంగా జీదంటే ఆతిశయో కికాదు. 

తెలంగాణా వతి అడుగు నేల పోరాట తణతంగంగా మారింది. 

ఈ పలసితితో ఏ ముపకుడు మాకేంది అని చేతులు 

మొడుచుకాని కూర్చు అడే వాతావరణమే లేదు. అందువల్లనే 

ఎందరో యువకులు టి మేమని చేయచున్నారు దళాలలో, 
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ఇక (లీ గుజ్జుఐ బఏరయ్య గ్రామంలో ఉంచే వరిస్థితే 

శేకుంగా పోయింది అందువల్ల దళంలో చేరిపోయారు. ఇంతకు 

ముందే మసి మల్లయ్య కేరినొడు. ఇంకా రాగ ఆగమల్దయ్య, 

గాగ నర్సయ్య, ఎల్జెండ నర్సింహు బు, వోత్తి వెంకటయ్య, 

"వెంతల బుచ్చిదుల్హయ్య, మసాల యాదగిరి, వాడికాల యాద 

గిరీ ముత్యాల మల్లయ్య, దూడల సాలమ్మ, గుజ్జుల నారా 

యణ, పిట్టల నారాయణ, ఆడి 3 నర్సయ్య, సుతారి మల్త్లయ్య, 

గుండె నా నారాయణ, బండి బాలయ్య, సీల భిక్షపతి, వీరంతా 
Sa ఖలై దళాలరోక వెష్లగు మరెందరో యువకులు (గామ 
కమిటీలలోను, [గామ రక్షఐ దళాలలోను పనినే సేవారు. 

దళంలో నా (వివేశ ౦ 

నెను ముండే వివరించినట్టుగా, నా మతులు దళాలలో 

(పవెశీంచుటకు చక్చలు ఇర పటము, కా[మేడ్ మసి మల్దయ్య 

లేఖ అందించటము, నా మ్మితుత కుటుంవీకులు దుఃఖించట 

ముతో వాస్త అధి ర్వపడి 'పనుకడుగు వెళారు.ఇక నాకు మరింత 

పట్టుడణ పెరిగింది ఎళాగైనా గెరిల్లాలలో చేరాలని, గుజ్జుల 

వీరయ్య మొదలగువారు వారి భుజాన తుపాకుల వేనుకొని 

వచ్చి పోతున్నారు, ఒకే రోజూ పేరయ్య గారి దళం సాయంకాల 

సమయంలో వచ్చింది, వారిని చూడగానే నాలో ఉత్సాహం 

పొంగింది. చ్నెర్యం, వేసుకోని దళం దగ్గరికి వెళ్ళి వీరయ్య 

గారిని అడిగాను. నేను మీతో వస్తానని. అమ్మో మీ నాన్న 
నిన్ను రానిస్తోశా! అన్నాడు. మా నాన్నకు ౬సయ తెలుపుతే 

కదా నన్ను రానిన్వంద్, అన్నాను. నరే నుంచిడన్నాడు, 
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అలలే, ఇక్ వార్తోషే అవ్వుడే ఒంటిమీది బట్టలతో జ 

బయలుదేరా. దళం మండెలగూడెం తాళ్లగుట్ల మీదుగా ఎట్ట 

గొల్ల పషహాడ& [గామాస్కి ఆవలనున్న కేకు “వనంలోకి వెళ్ళింది. 

బవేఎషా రాతి 8-00 గం॥లు కావచ్చు. అంతకు ముందే 

అక్కడ కొత్త ముకుందారలెడ్డి కొత్త రాం రెడ్డిగారల డల్లా 

లున్నవి. ఈ మూడు దళాలు కలువగానే ఈ ముగ్గురు దళ 

క మాండర్లు సమాచారాబను సేకరించి తెచ్చిన కోరియర్లు, వే 

చోట మాకు కాస్తంత దూరంలోనే ఉన్న ఓ పెద్ద మనిషివద్దరు 

వెళ్లారు, ఏవేవో మాట్లాడుకొన్నారు ఓ" ఆరేగంట సీపు. 
తర్వాత మమ్మల్నందరినీ రమ్మన్నారు, అందరం వెళ్లాము. 

గుండంగా వరుసగా కూర్చున్నాము. 

తలకు పెద్ద రుమాలు, కండ్లకు మందంగా ఉన్న కళ్ళ 

జోడు పెట్టుకొన్న ఆ పెద్ద మనిషీ అందరినీ పరశు టాడు. 

సడిచయం చేసుకొన్నాడు. అ వరునలోనే నన్ను చూడగానే 

ఈ క్కురో డెవరు ? ఇతన్నెందుకు తీసుక వచ్చారు ? అని 

కాస్త బెచిరింపుగానే అడిగాడు. ఎవరూ దవ్వుడు చెయ్యలేదు. 
కాస్త అగి ఇతన్ని రేపు వారి తల్లిదం్యడులకు అప్పజెప్పిరాండి, 
అని ఆదేళ వూర్యకంగానే చెప్పినాడు. ఇది వీని నాకు కోవం, 

ఏడుపు వచ్చినంత పనైంది. 

ఆ వెంటనే నన్ను దగ్గరికి ఫ్లీచీ నువ్వెందుకు వచ్చావని 

అడగ్గానే మీరంతా వచ్చినిల్లే నేనూ వచ్చాను. మీరంతాసోతే 

నేను పోతా. నేను వచ్చింది “'రిరగిపోవటానికి కాదు, తన్నా 

కాన్స్ దే దై ర్యంతో, ఆ వెద్దమనిషే ముందు. అ పోవా? అన్నాడు. 
ఇంతలో ఊళ్ళోనుండి అన్న వచ్చేసింది. తలా కొ న్లతీన్నాం6. 
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ఎటుతర్వాత ఎవరీ [ప్రాంతాలకు వారు బయలుదేరి వెళ్ళారు. 
ఆ వెద్ద ఘనిషితోపాటు మా దళం కూడ లేచి వెళ్ళి అగవి 
కేళవాపురం దగ్గరిలోనేయున్న అడపిలోకే వెళ్ళి పడుకొన్నాము, 

తెల్లవారింది, నన్ను మరింత దగ్గరికి పిలిచాడు. బాగా 

ఎగాదినా చాచాడు. నీవు నీ ఇంటీకి వెళ్లదలచలేదా 7 మీ తల్లి 

దండులు సీ కొరకు ఏశ్వరా ? అన్నాడు, ఏడుసైైరు కాసేపు? 

తరా్యాత ఊరుకుంటారు అన్నాను. నన్ను ఇంకా వాగా చూశాడు, 

ఆయన మనస్సులో ఏమనుకున్నాడో తెలియదు. తర్వాత సరే, 
ఈ అబ్బాయి వినుగుచెందితే వారి ఇంటికి చేర్చుండని అన్నాడు, 
అంటే వారి దృష్థిలో నేను రెండు మూడు రోజులు తిరిగితే 

అలసట చెంది నేనే పోతానని ఊహించవచ్చు. 

Ss పెద్ద మనిషి ముందు అంత టలైర్యంగా నిలబడి 

ఇఆవావిచ్చిసందులకు మిగతా వారంతా ఆశ్చర్యపడ్డారు. తత్వాత 

నాతో చెప్పారు. ఆయన ఎవరనుకున్నావు ? మన తెలంగాణా 

ఆన్ని జిల్లాలకు వెద్ద నాయకుడు, సీవు వారితో అట్టా తెగించి 

మాట్టాడుతావా? మరికొందరు, వారెవరసుకున్నా పు? కా॥ రాజా 

రాంగారు తెలుసా? ఆని, మరికొన్నాళ్ళకు తెలిసింది, వారు 

వెవిరోకాదు, కా॥ ఖద్ద ది ఎల్లారెడ్డిగారని, 

ఆ వీధంగా నాకు మొట్టమొదటి రోజీ కా॥ బద్దం ఎల్లా 
రెడ్డిగారి పరిచయం కలుగటం నాకెంతో గర్వకారోణమైంది. 

ఇక ఆటు తర్వాత ఎవ్వరు కూడ ఇంటికి వెళ్ళి ఫొమ్మనే మాట 

లేవనెత్తలేదు. నిజంగా వారు ఓపిక పట్టక నన్ను ఇంటికి 

పంవిస్తే నా చరిత మ రేవిధంగా ఉండేదో ఊహించలేక 

పోతున్నాను. 
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అందువల్ల (గామంలో : పిల్చలు, ముదుసలులు మాతమే ఉంటారు, 

వగా ఎవ్వశై తే ఒంటరిగా దొరుకగబడో ముందే సమాచారం 

ఉండి గనక అతి నునాయానఎగా ఆ రాతనుల చేతిలో 

చిక్కాడు, 

అక్క_డికక్క_గే చేతులు వెనక్కి విరిచికట్టి అడుగడు 

గునా చిితహింనలు వెడుళూ లా క్కెళ్లారు. ఈ విషయం 

(గ్రామ మంతటికి హెచ్చరించి చెప్పే దొరకనప్పుడు 

ఇక చెప్పేదెవరు 7 హెచ్చరించే దెవరు ? అందుకే ఊరివారికి 

తీసు కెళ్లిన తర్వాతనే తెలిసింది, 

ఈ రాంమళల్ల య్య ను వెల్డీ ఎరగా, రఘునాధపల్రినుండి 

థాంఖీ పేట వెపు తీను కెళ్ళి హవావే కృ నమాచారం రాబట్టుటరు 

చితహంనలు పెట్టి చేనరిర్తు కాల్చి న కోలుకొంద [ean 

బాబుగొడీ గుంపు "వెళ్ళితే, గపూర్ భారీ గుంపు రఘు వాధవపల్లి 

మీదుగా జనగామ చేరుకొంది, 

ఆ మహావీరుడు [గొమం కొరకు ఈ (పాండ (పజల 

(శీయస్సుకా రకు ఎన్ని చెతహింనలు పెట్టినా, చలించలేతు. 

శతువుకు లొంగలేదు. 'ఈ మహా నుట్జంభో తన [పాణాలను 
ఫణంగా పెటి అమరు వాడు, 

ఎప్పుడైతే ఆ మహాఏీరుడు వెళ్ళీ పోయాడో ఆప్పుడే 
[గ్రామం వెలవెల పోయింది. విషాదచ్చాయలు అలుముకొన్న చి. 
క్స్సీ గ్టైరుమున్నీ రుగా ఏడ్చింది వల్లెపజ. నిన్ను పట్టించిన 
నీచున్ని నిను వధించిన రాక్షనుల్ని వదటటోమని ళ్పకం 

తీనుకొన్న ది [గామ యువత, 
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గపూరుథఖాన్ రదాతసత్వం 

మన (పాంతంలో గహూర్ ఖాన్ రజారార్ రాజస 

గుంపుకు నాయకుడు. జనగామ నీవాసి, ఇతరు చెయ్యని 

దుద్మార్గమంచూలేదు, (వకొరో ణా ఓ పెర్ద రశాకార్ పటాలాన్ని 

వెంటేసుకొసి |గాపూలమీుద ఏళుచకపడటం, గృహ వ RSs 

మానభంగాలు, లూకీటు, చిటరకు పిట్టల కా ల్చి వేసినట్టు 
మనుమృల కాల్చి బేల ౬) నాటు పిడ్తీక్తి నరః దాగా ఆడుకునే & ఆటగా 

పరిణమించింది. ఇండ్తల్ప చు చూచీ సచ్చక్ళకోసనహో తీసుకిపోయె 

దాడు, నున గామంలో గా ఒంభవంపొంది 'వతీకారం 

కొరకు ఎప్పుడెప్పుడా ఉని ఉవ్విహ్మరుచున్నాదు. 

వీరుడు రాధపుల్లయిర కాల్చి చేత 
mm 

(పసిద్దీగాంచిన పొవతు నిర్మించి. కోసే తన నివాన 

గృహముగా ఎంది (గామ pans చః |పౌండానికే ముఖ 

చ్వారంగాపున్న కోటపై నుండి పహగాకాస్తూ ఎప్పటికప్పుడు 

పోలీను రజాకార్ల ఉనికిని ససిగట్ట [పజల్ని వెచక 
కాపాణుతున్న మన పర్తచు రాంమ మ్ణుయ్యను, మనలోనే ఉన్న 

రజాకార్ తొత్తు, గిచుడ, నసుర్మార్లుడు ఆయిన దుబ్బాక 

బక్క_య్యు అను నతడు యిచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి, విస్నూరు 

దొర కుమారుడై స బాబుదొర, గపూర్ భాన్ మరికిందరు రజా 

కార్లు గెరిల్లా దః రూపంతో మిట్ట మద్యాహ్నము కంచనపల్లి 

మిదుగా “కాలినడకన ఎెర్జి .గామం [(వక్కనుండి దారులు 

తప్పించి, ఆడ్డదారిన చేరుకున్నారు. 

దిక్త మీట మధ్యాహ్నం ఇిడారణంగా పల్దై పజలు తమ 

వంట పటాలు, చెల్కలలో వని బేనుకుంటూ ఉంటారు. 
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గృహదహన = మానభంగ (ప్రయత్న విఫలం 

శ్రీ రాంమల్చయ్యను కాల్చి చంపిన తర్వాత, రెండు 

మూడు రోజులకే తిరిగి ర జాకార్ణదండు [గామం [వవెశించింది. 

(పొద్ద 1 సమానం పొలాలలో పే చేనుకొని ఇండ్లల్లకు చేరు 

కొంటున్న శ్రీల గుంపులలో ఒకరైన వెంతల లచ్చేమ్మ అనే 

యువతి ఈ రాక్షసులచేతికి చిక్కింది. ఖజారులోనే ఆ యువతి 

వేసే కేకలు, పెడబొబ్బలు అరుపుల చప్పుడు విని, అక్కడి 

కక్క-డే నేల ఈనినట్టుగా చేరి కాళికా స్వరూపులై లు స్త్రీలు 

ఎదురు తిరిగి ఆ యువతిని రశించుకోగలిగారు, 

మరికొందరు రజాకార్థు, నీలి దళ సభ్యులకు అట్టలు 

కుట్టిస్తున్నాడని నెపంతో ధశాలకోటి రామయ్య అవే దర్దీని చితక 
కాదారు: తర్వాత వారు ఫోతూ పోతూ గుజ్జుల పేఠయ్య, 

'వెంతల బుచ్చి మల్లయ్య గుడి నెలకు నిప్పుపెట్టారు. 

ఈ రెండు గుడి సెల్ని ప్రీలే చీమల్లా చుట్రి అంటు 

కొంటున్న ఆ గుడిసెల్ని ఆర్చివేయ గలిగారు. 

ఈ రెండు మటనలలో పురుషుల అండలేకుండా స్త్రీలే 

శక్తి స్వరూపురై నిలిచి తమ పటిమను నిరూపించుకోగలిగారు, 
ఇది మాగామాని కే గర్భకార ణం+ 

చాగంటి రాజయ్య మరణం 

ఆది ఆగక్టు నాలుగు 1948 ఉదయం 9-10 గంటల 

మధ్యన జనగామ నుండి గవ్రూర్ఖాన్ నాయకత్వాన 50.60 
మంది వరకు రజావార్డు భారీ నిండ అత్వంత అధునిక 

అదయుబుచాబు ధరించి, నాం మిల్టీ9 తోడుగా వచ్చేసిందీ. ఇద 
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గమనించిన జనం చెట్టుశౌకరు నగరు ఆయ్యూరు. ఆ లారీ 

నేరుగా కగామంలో ఆగకుండానే “మం డెలగూ దెం వైపు వెళ్ళి 
పెద్దగుట్టవద్ద ఆగింాడె, ees వాట ద్వంసం చెయ్యటంవల్ల 

లారీ సోలేకోపోయింది), పటాలం రెండుగా చీలింది. పుల 

గూడెం చచేసీం వ, అప్పటికే గహడేం os చెల్లాచెదరై నారు. 

ర జూకార్లు [గామమంతా గాలించారు. ఇక బావులను, పశువుల 

దొడ ను చుఫ్రైేన్తూ వోటున్నారు, శ్రీ చాగంటి రాజయ్య తన 

కేకుల న్ గొట్టంన ద్ద వంది గమనిస్తున్నాడు, ఆ ముష్కరులు 

తః కొట్టాన్ని గూడ చుబ్టబోతుండ గా దప్రాణగక్ష కొరకు, 

మాలగుట్ట దిగ మాదారం "కప్పకు అతి |సయూనలో ఉరుకు 

చుగాదు. 

గఫూర్ఖాన్ మాల గుట్ట వెక్కి గమనించాడు. ఆపెద్ద 

మనిషి పరుగెత్తటం చూళొడు. గర దవ్మాష-ఖడేరహో ఖబర్ 

దార్" అన్న "హెచ్చరిక విని వెను దిరిగి గురిపెట్టిన తుపాకిని 
గమనించి నిలువునా చేతులెత్తి (పార్పిస్తున్నాడు. గాం అంటూ 

గుండెను చీల్చుకుంటూ దూసుకు వెళ్ళింది గుండు. ఆ పార్థిస్తున్న 

చేతులతోటే నేలకొరిగాడు రాజయ్య. అప్పటికి వారి వయన్సు 
దాదాపు 80 నం॥లకి వైనే వుంటుంది. 

ఈ విధంగా ఒక్క్కాక్క ఘటన (వాన్తూపోతే మహో 

గంథమే అవుతుంది. మచ్చుకు కొన్ని మ్యాతమే ఇచ్చాను, 

శీల 



మన [గొపు యువకులు దళాలలో చేరి 
నిర్వహించిన కీదుంభం 

నాహాస కృత్యాలు 
పా 

సుసీ మ న్యు 

వీరి ననీ దాదాపు పోస్టు ననీయని చెప్పవచ్చు. ఉత్తర 
(పీత్యు త్రరాలు ఒక దళం నుండి మరొక దళానికి చేరవేయ 
టము, సెంటల్, జోనల్, ఏరియా కమిటీల నుండి సర్కు్యు 

లర, సాహిత్యము మొదలగునవి అతి రహస్యంగా వివిన 

వేషధారణతో చేరవేయుటము వీరి వని. 

గుండె నారాయణ 

క తువ్సు స్థావరాలకు [పాఠాలకు తెగింది పోవటము, 

శతువు సమాచారాన్ని సేకరించటము, దాడికి జసువైన 
నలాల పరిశీలన, కతువు యుక్క బలం, వారు ఏ వేళలో 

ఏం చేస్తారో కనీపెట్టటము, మొదలగు పూర్తి సమాచారము 
సేకరించి ఆందించటము, ఏరి కద్దవ్యము. ఈ నమాచారము 
తోపే దళం జయావజయాలు ఆదారేపిడి ఉంటవి. ఈ సమా 
చారం తోటే మెరుపుదాడులు చేసి క తువృను చిన్నాఖిన్నవరచి 
విజయవంతంగా తిరిగి రావటం, 

కోతి వెళశటయ్య 
స్కాట్ గా ఉండి, దళం నిర్ణయించుకొన్న స్థలాసీకి 
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అది వండ దూర మైనప్పటికి నిర్ణిత సమయానికీ శతువే కాదు 

మ౭న్వరి కఠెటణదడంండ అంతుచిక్కని దారులలో ఆకాశంలో 

మెరిసే చుక్కల ఆధారంగా అక్కడక్కడ ఉన్న చెట్లు 

గుట్టల ఆనవాళ్ళ ఆధాదంగా ముంచు నడుస్తుంచె వెనుకదళం 

హెగే సోంపీది. వయనించే పందర్భములో వ్ (పమాదం ముంచు 

తొచ్చినా మొదట గురికాహాల్సింది ఈ స్మా_సే, 

ఒన్ సంఘటన 

అప్పుడు నేను క్మామెడ్ ఎసి రెడ్డి నర్సింహ్మా రెడ్డి రెడిగారి దళంలో 

వున్నాను. అద్ నీద్దెంకి (ప్రాంతం రోడ్డ మద్య పాతం నుండీ 

బయటపడాలి. ళ|తువు ఆ (ప్రాంకాన్ని చుట్టివేయనచ్చని తెలి 

సిందీ, (ఆలేరు, పెంబర్షి, జనగామ, బచ్చన్న పేట, కొలను 

పాక - దీన్ని రోడ్డ మద్య [పాంతమంటారు) దళం బయలు 

దేరింది. స్కాట్ ముందు సడుస్తున్నాడు. హైదరాబాదు, 
హన్మకొండ రోడ్డు అతి సమీపంలో వుంది, (టక్కు లు; లారీలు 

అము ఇటు ఎడతతెరిపీ లేకుందా నడుస్తుష న్ని వటేలుగూ దెం, 

బంటుగూడెం, గుండ్లగూడెం మధ్యన నడుస్తున్న ది ద్. 

ఇంతలో ముందు నడుస్తున్న స్కాట్ (పమాదప్ప సొంజ్ఞ 

చెకాడు, 

దళం ఆ సొంజ్ఞను వెంటనే పాటించి ఎవరి ఆయుధాలు 
వారు (పేర్చిటానికి సిద్దంగా సైతషన్లో నలె పడుకున్నారు, 

మరో సౌంజ్ఞ కతుస్తు ముందుకొస్తున్నాడని, , దమంతా 

[ప్రాణాలు బిగ్పట్టింది, కనపడ్డ శతువు కడిలినర్లే కనపడు 

చున్నది కాని, వేంతకూ ముంద్దుక్షు ధావటం లేదు. ఒక వేళ 
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మనమే ముందు దెబ్బ తీస్తే పోతున్న |టక్కు_లు, లారీలు 

ఇక్కున్నే చుట్టి వెస్తే ఎంత |పమాగం ఆస్ ఆలోచిస్తున్నాడు 

కా॥ ఏసీ రెడ్డి గార. 

కొంత సేపటికి స్కాదను సొంజ్ఞ చేని వెనక్కి పిలిచి, 
మసం SEPT వచ్చాము, ఇప్పుడు పమసమున్న స్థానమమిటి ? 

అని (పళ్నించ సరికి; మనం ఒంటుగూగడెం, గుండ్లగూ దెం సతి 

హద్ధుకు కోన్ని గశాల చూదంరోనే ఉన్నామని చెప లో 

కాస్త తమాయించుకొని యితే మో సరిహద్దు న్లంధం 

వుండాలి, కొంప దగి ఆది కాదు గదా! ఇంకా సే ముందు 

కెళ్ళి చూదు మనా తు, ష్ మరికొంత ముందు కెళ్ళి పరి? 

లించగా ది రాతి స్తంభమేనని వృవపడింది. we 
చేచన వీత్తీ ఇంత సేపు తిక సుక పడ్డాము. ఇక నడు 

we. 

ఈ విదంగా ఒక్కోసారి ముంచు నడుసు స్తున్న ఛై నాటు ఏ 

మాతం ఆజా[గీ త్త వపించెనా, మరో ఆలోచనలో పడి 5 ర్త 

వ్యాన్నీ మరిచినా అనచు os ముప్పు. ఇది అతి సున్నిత 

మెన కఠినమైన పని అన నఓంలో ఏలాంటి సందేహం లేదు. 

తాటికొండలో రజాకార్ల దాడిని త్రిస్పికొట్టుట 
కె 

వరంగల్ కాలూకా, తాటికొండ |గామానికి అతి సమీ 
పంలోనే క్రొ త్రపసల్రి అనే [గాషుం ఉంది, ఇక్కడ ముస్సింల 
(పొబల్యం ఎక్కువ, వీర్ర జనాథే పెద్దది. శ్ (గామానికి 

దొరలు భూస్వాములు గూడా వీలే, విగ దురాగతాలకు * అంతు 

లేదు, ఇదో వెద్ద రజాకార్త కివిరంగా మారింది, ఈ, పాంకానికీ 
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చ శిబిరం పెద్ద తలనొప్పిగా వుంది. లూశతీలు, హత్యలు తది 

తరములు మామూలే. విరి ఆగడాలను తుదముట్టించాలనే 

నిర్ణయం దళాలు తీసుకొన్న వి. సమయం కొరకు కోపు కాస్తు 

న్నవి; దళాలు, వారి రోజువారీ కార్య కమం [(పకారం ఆ 

రోజు తొటికొండమై దాడికి సిద్ధమై బయలు దేరారు. ఇదీ 
దళాలకు కిబురు "ఒందింది. లవి 'మాదేనీ కూర్చున్న వి. 50, 

(0 మందికి పైగా వున్న రజాకార్ల గుంపు, (గామంవై దాడికి 

సిద్దపడి “అల్లావో అక్బర్ - ఖానీం రద్దీ జీిందాదాద్" అంటూ 

కేకేలేస్తూ గౌలిలోకి తుపాకులు | పెల్చుకుంటూ విజయ 

గర్భంతో మైమరచి (గామం చేరి. చేరకముందే, మాబేసి 

మా కూత్చున్న దళాలు ఒక్క పెట్టున మెరుపు దాడి చేసింది. 
టు వైపుల నుండి తుపాకి గుండ్లు విరుచకవడినవి, ఆఅక్కం_శి 

కక్కే ఆరు గురు నేలకొదిగారు. , మరెందం* గాయవనడ్డారు, 

చః దెబ్బతో చెల్లాచెద దై శవాలను సహితం గానిపోకీందా 

పలాయన మైంగ్ ర జావార్ల గుంపు. బేదిరిస రజాకాడ్డు తెల్ల 

వారే సరికి క్ మూహాముల్లై " సర్దుకౌని ఘనపురం స్టేషన్ చలే 

కొన్నారు. 

పెంబర్తి స్రైషన్ ప నాడి = 

ఆయుధాలు లాక్కో పటము 

ఆ రోజుల్లో ఆయుధాల సేకరణకున్నంత [పాముఖ్యత 

మరి ఏదానికి తేషు. అందుకే పెంబ' "గల రైల్వే 4 చసేషలా దాడికి 

మంచి ఆనువుగా నున్న దని గెరిల్లా దళం నిర్ణయించుకొన్న ది. 

ఈ రైల్వే స్ట షకాతో 19 మంది నిజాం రె రైల్వే పోలీసు దళం 
ఉన్నదని తెలిసింది. వారు సాయం తం మత్తుగా [తాగి ఉంటా 



118 స్వాతం త్యోద్య కంలో 

రన్న సమాచారం అందింది. 11 తుపాకులు వరుస క్రమములో 

గోడకు నిలబెట్టి అదే వరుస [క్రమములో పోలీనువాడ సడు 
కున్నారు. 

సమయం రాతి సుషారు 1% గంటలు, విజయవాడ 

వెళ్ళీ బండీ సీకిం్యదావాద్ నుండి వస్తున్న ది, “సేషకాకు గిరి 

ల్లాలు (ప్రయాణికుల రూనంలో చేరుకున్నారు. 

సెంటి మీద పడేవారు, రై ఫిక్స్ను లాగుకునేవారు నిదు 

స్తున్నవాడి వైబడి కదలనిప్వకుంణా వుంచేవారు, వారి దారి 
సక అప్షటి శే నిర్ణయమైనాయి. ఇక జఇరగవలసీసదల్లా 

దాడి మా;ఢమే, ఇంతలో బండి అవుటర్ సిగ్నల్ దరిదాపులోకి 
చేరుకుంది. లైన్లు రియర్ ఆంటూ నీగ్నల్ మెన్ సిగల్ 

యిచ్చాడు, ఆ  వీభ్రాగం చూస్తున్న మరో దోం సిగ్నల్ పైరును 

తెంచి వేసింది, బండి ఆగింది, దాశి ఎహ్మడాయని “గ్వాన సైతం 

బిగబట్టి ఎదురు చూస్తున్న కొదమ సింహాలు ఎవరికి నిర్దేశం 
చిన పేని వారు ఒక్కుమ్మడిగా విరుచుక పడ్డారు. తణాల మీద 

అయుధాలు వశమైనపి. *|తువు తెప్పరిలక్ ముందే మెరుప్పలా 

మెరస్నీ మాయమైనారు. ఇందులో పాల్గొన్న ఏ ఎ ఒక్కూరికి గోట 
గెల్లినంత గాయం కూ కలుగకుండా బై టవర్జారు. ఇందులో 
కొయెడ్ కొత్త ముకం దారెడ్డి, ఏనిదెడ్డి నర్పింహ్మా రెడ్డీ, గుజ్జుల 

పీఠయ్య, క్రొత్త వెంకట రెడ్డి” గారలతో పాటు నొటి వేటి యేవ 
కులెందరో మృత్యు ముం నుండి విజయ ఢంకా (మోగిస్తూ 
బై టవడ్డారు., 

కొన్ని నింత సంఘటనలు 
మెరుపులా దాడీ చేసింది దళం, చేజికి_ంచుకున్నా రు 
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రైఫిక్శను, కాని మందుగుండు సామ్మగి పెపైను ఎవరు మోను 
కెళాలి అను తగ్దన భర్షసనకు తాప లేకుండానే శ్రీ కొత్త 

వెంకటరెడ్డి బాద్యతయని  వేశే చెస్పవలసీన పనిలేదు. ఎందు 

కంటే వీటీ దాడిలో పాల్గొన్న వారందరిలో మహో జలిష్టుడు. 

ఆఅశతాసునా హుడు, ఎత్తుకు తగ్గ ఛాన్స, కండ పుష్టిగలవాడు 

గస్సుక్ ఆ పెద్దమ్మ గుడిలా వున్న ఆ కర సెపైసు ఇ 

లేపి వారి నెత్తినేళారు. ఆవవీలగా వారు pe ల ఫేషన్ నుండి 

ఎల్లంల బండ (కిందివరకు మోనుకొట్చారు, ఇతి అడుగు 

ముందుకు వెయ్య లేక పోయాడు. దళం కూడ ఆగింది, ఈ వెద్ద 

గుడిని దింపారు. తో బద్దలు కొట్టారు. దాని నిండ మందు 

గుండు సామ్మగి పుష్కలంగా ఉంది. ఇక నే మోయలేనం 

టాడు ఈ వెర్గమ్మ గుడిని, అప్పటి నుండి వెద్దమ్మ గుడి 

వెద్దస్న వస్తున్నా డని వలక౦ం0చేవారు ఆప్యాయంగా. 

వింతలు = వినోదాలు 

సాధారణంగా దళ సభ్యులు తిండికి వాచినట్లై ఉంటారు. 

కారణరి దళం ఎప్పుడు ఏక్కడ ఉంటుందో, ఏమి ఇరుగు 

తుందో అసలు (ఫాణాలతో ఇందులో ఎందరుంటారు అనేదీ 

పెద్దగా పట్టించుకొకున్నా ఈ రోజన్నా కడుపునిండా తిండి 

దొరుకుతుందా అనే బెంగమాతం చాలా మందిలో ఉండేది. 

దళం ఒక (గామానికి పెల్లిండం చే (గామ కమిటి 

నభ్యులు ఇంటీకొకోరు చొప్పున పంపే తిండీ వెట్టించే వారు. ఆ 

చం వరుస్మకమంలో వేళ్ళుచుంటే గడుప క్రోకని చొవ్వున 

వంపిసుంచే ఆ ఇలు చూడగానే దాంటో అన్నం దొరకుతుందా? 
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లీక గటక అనేది ఇల్లు వాలకం చూడగానే తెలిసేది. మారు 
మాటాడకుండా ఇష్టం. ఉన్నాలేకున్నా తీని తిరిగి రావలస్ందే, 

ఇందులో ఎవరి అదృష్టం వారిది. [గామం వదిలాక పెరుగన్న 
సోదు, గటుక నీళ్మోడు, కోడి కూరోడు, మిరంమెతుకులోడు 
అంటూ నవ్వుతూ సాగేది దళం ముందుకు. 

ఒక సారి మన, గామ౭ గాగ సర్పీంహులుకు (ఇతన్ని. 

చవే,0త వరక క య్యూనిష్టు నర్సింహులు అని ఊరంతా 

పిలిచేది) |డాహ్మణుల ఇంట్లో భోజనం వంతు నచ్చేసింది. ఫర్వా 

లేదని నంచోషంగా వల్లాడు, ఆ అమ్మ గారు నిస్తారాకు యిచ్చి 
కూర్నుండ నుంది. అమ్మగారు వడ్డిస్తూ పోతుంటే వీరు 

భోంచేస్తూ పోయారు, భోజనం ముగిసిందీ. ఎంగిలి మెతుకులు 
ఏరె విస్తారి తీసి అవత లపా రేళారు. అమ్మగారు పోతున్నా నన్మాడు* 
ఆవిడగారుమరికా స్ నీళ్ళు తెచ్చి తిన్న కాడ చల్లి కా స్ కద్ధిచేయి 

నాయనా అంటూ ఇంటో కెల్టింది. ఈ శుద్ధి వీంటబ్బా ఇంటూ 
నిలుచుండి పోయాడు. మరికొంత సేపటికీ ఆ అమ్మగారు వచ్చి 

ఏమి నాయనా ఆంది, ఆమ్మా మీరు షద్ది చేయమన్నారు. 
ఆదేందో తెలియక నింజడ్డానన్నాడు, అయ్యా మీను తిన్న కాడ 

రా్త్ నీళ్ళు చల్లి oR, ఎళ్ళమంది, ఓష్ ఇంతేసా ఆంటూ 

భుజాన వృన్న తపా? బని వక్కుకు పెట్టి ఆ మనసాలా అంతా 

మొత్తం మీద నీళ్ళు చేల్లి లలుకసాగాడు అతికష్టం మీద. 

ఇవ్వే తిన్నందువలన "నడుము చంగదు కదా! ఇక్కడ దళ 

మంతా తిని |గామం నెలువలికి నచ్చింది. ఈ కామేడ్ రాలేదు, 

ఎందుకు రాలదో నిని మరో నభ్యుడు నెల్లి చూడగానే ఆ ఇల్ల౦ంకా 

అలుక్కుంటు పోతున్నాడు, ఇదీ చూచిన సభ్యుడు ఏందిధండా 
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అన్నాడో లేదో ఈ తిండి పాడుగాను తిన్నది మొత్తం ఇక్కడే 

అరిగింది. అమ్మగారు చెప్పిరి చెయ్యకపోతేనో వీరితోను లేక 

పోతే మీఠోను తంటా ఆంటూ బయలుదేరాడు. ఇక ముందు 

నన్ను బావనోళ్ళ యింటికి తోరొద్దు సుమా! మరోసారి, 

అది భతేషాపురం (గ్రామం, రాతి సుమారు ఎనిమిది 
కావస్తున్న ది, దళమంతా భోంచెసింది. ' ఆకాశం మేఘావృత 

మైంది, అందుకు తోడు అమావాన్య చీకటి. ఇంకో అరగంటలో 

బయలుదేరాలీ మరో చోటికి. కీరా సమయానికి చిన్నచిన్నగా 

చినుకులు ప్రారంభ మైనవి. అయినా బయలుదేరింది దళం 

తప్పదుగా మరి, 

మన కాగ కోతి వెంకటయ్యగారికి వీరన్నగారు పోవల 
సిన గమ్యం చెప్పారు. మరిగడి వట్నాల రాహయ్యగార్ జావి 

కాడికిపోతేనే విశ్రాంతి. స్కాటుగా బయబుదేరాదు ముందు 
వెంకటయ్య. సై. చూచాడు, చుక్కలనుబట్టి నిర్ధేశిత హంతా 
నికి కానీ పైన చుక్కలు అగుపజటంలేదు. చెంపకొట్టి దాక. 

న్నంత నీకటిగా వృంది. కుండపోత వర్షం. బట్టలన్నీ తడిసి 

నవి, చౌడారం౦ (పక్కనుండి వేళ్ళాలి, డన కోసిన జొన్న 

చేళ్లోనుండి కందిసాళ్ళు తప్పించుకుంటూ అడ్డంగా పోతున్నాం. 

ఆ " పైలుకల్లో నిలువెత్తు రేగచెట్లు వినరీతంగా వరిగి వున్నవి, 
ఇం శేముంది కానక చెట్టుకు తాకడం, బట్టలు అంటుకో పెటం, 

అది వదిలింరుకొని జక అడుగు వేఠకామోలేదో మరో రేగు 

పొదలో చిక్కటం ఇందులోనే యమయాతనలు పడుతున్నాం. 

ఎషరికీ ఎవరు నసోయఫడే స్థితిలోలేరు. వైగా ఒకటె వాన 

జట్లులు. ఎన్వరు ఎటు వైపున్నారో తెలియదు. ఆ రేగు కంసను 
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విడదీయచేక బట్టలన్నీ ఒచిలిగపోయినవి, కంతా రేగుముళ్లతో 

గుచ్చుకొన్నవి 

అస్పుదు ఎపరికేమో గాని నాకు మాతం ఎందుకొ స్తిరా 
భగవంతుడా ఇంతకన్న కష్టం ఇక ఈ జన్మకు చాలురా 

ఆ రశాకార్డ చేతచిక్కి నాల్లు దెబ్బలు కోకపోతే కాల్చివేత 
సయంగా ఉండేని గదా ఈ శేగుల్లోవడి చచ్చేదానికన్నా, ఆని 
నాలో నేను వాపోతుంటే మరికొందరు నోతోటి కొమేడ్స్ ఏం 
సటేలా | పిల్లంటే లేదుగానీ అన్య యాదికొోచ్చిందా లేక 

అయా +? ఊ౩ ఇంటికాడ ఉండి నెయ్యోబుక్కా బువోోబుక్క 

తినగ అంటూ ఎగతాళి, నవ్వులూ- నాకేమో కోసం ముంచు 

కొస్తున్న ది. కాని ఏం లాభం? 

తీద ఇెల్టారబోశున్నది, దాదాపు అందరం జ కేగల్లోనే 

చెలకల్లోనే పడి చచ్చాం అెల్లార్టు. ఈ సంఘటన కారరకంగా 

కష్టభ రితమైనా ఒకరి కొకరు ఎగతాళులు ఎ కిపొడువులు 

చలోక్తులు విసరుకుంటూ ముందుకు సాగింది దళం, ఇట్లా 

ఎన్నెన్నో మరెన్నో సంఘటనలు. 

(ప్రజల్లో రాజకీయ-=సాంఘిక చైతన్య కల్గించుట 

అ రోజుల్లో [వజలకు డెలిసిందల్దా దొరలు చెప్పిందే 

[బహ్మ వాక్కుు. మూఢ విశ్వాసోటు, భాందనపోకడలు, కుల 

పెద్దలు ఏడి నిర్ణయిస్తే అదే అమలు జరిగి తీరాలి. అంటరాని 

తనం మహమ్మూరిలా ఉండేదని మసం ముందే తెలుమకోవటం 

జీర్గిరందీ, 
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ఆందుకు గెరిల్లా దళాలు ఒకె వంక పోరాడుతూనే 

మరొక వంక nO చైతన్యాన్ని, బానిస కట్టుబాట్టను 

(బద్దలు పయడం, మూడ నమ్మకాల వై మోజును దూరం 

= చటం, ఇంకా అనేకమైన నమస్యలను సభలు జరిపీచెప్పటం, 

పాటలదాక్టరా కోలాటాలద్యారా మరెన్నో విధాలుగా (పచారం 

వేయటం, సాంఘీక దురాచారాలకు దూరంగా ఉంచటం, నవ 

చెతనా॥నీ కలిగించుటకు (ప్రధాన సమనసఃలుగా తీసుకొని 

వనీ చేసేది, 

ఆ రోజుకో నేను 1సభానంగా |పచార విభాగంలోపుండి, 

ఊరేగింపులు, నభలతో పాటలు పాడటం, రాజకీయ |వచారం 

గొాపించటం గ్రామస్తులకు ఏదైనా చీన్నచిస్న జబ్బులువ'స్తే 

వాటికి సుందు లీప్వటం జరుగుతుందేది, [పధాసంగా ఈ్మనాంత 

ములో స es గాదుస్తులై న (శీ యిరెడ్డిగార డాక్టరుగా 

కని చేసే 

మాకు కా॥ బద్దం ఎబ్బారెత్డిగారు తర్ రామారావు 

గారు (5 VK. వసాద్) రాజకీయ క్లాసులు తీస్తుకొని 

బోధించేవారు, ఆ కాసుల [వభావంచిత [గామాలలో (వజల్ని 

రాజకీయ చె తన్వం కలిగించుటకు దాగా ఉహయోగవడినవి. 

శః రాసు ఏలు కమ్యూనిజం = సోషలిజం = సమాసత్వం 

మం బే ఏమిటో దోపిడి, పీదన విది |ప్రధావం (వజలరు అర్థ 

మయ్యే విధంగా వివరించటమేకాదు, ఆచరణలో చూ పెట్టడం 
జరుగుతుండేది. ఉదాహరణకు భూస్వాముల భూములను భూమి 
శేని పేదలకు వంపకం చేయుట, చున్నుకో వటానికి పశువులు, 
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పనిముట్టు వాటితోపాటు వి తనాలు దొరల గదీలమండి పంపకం 

చేసేది. పకుషలు నూ [తం ఒక చోటివీ మరో చోటికి తరలించి 

పంబేది, వీటన్నిటిని యక క. [గామాలలోని పెద్దలు యువ 

కులతో [గామరాజ్యాలను యేర్చరచి వాటి అధ్వర్యాన పనులు 

సాగేటట్టుగా చూచేది, విద్య, ఆరోగ్యం గురించి వివరించటము, 

సాంఘికముగా వెనుకబడిన వారికి అన్ని విధాల వివరించి 
చెప్పేది, ఉదాహరణకు ఆ రోజుల్లో వడ్జైర కుల స్రీలు రవికెలు 

తొడగటం నేరం. అందుకు (ప్రచారంతోపాటు ఆచరణలో 

నంఘం తరఫృన రవివలు బుట్టించి శొడిగించెేది, ట్రీలలో 

పారం చేయడానికి (శీమకి దూడల సాలమ్మగారు దళాల 

ంట తిరుగుచు బాగా కృషి చేసినారు. ఆటాగే ఎరుకలి 
కులంలో మగవారు గోవీపేలికలు ధరించడం వారి ఆచారం. 

అట్టివారికి పంచెలు కట్టించగము జరుగుచుండేడి. .క్కోనారి 

ఈ రవికలుగాని, పంచెలుగాని ధరించకపోతే అవసరమైన 
బెదిరింపులకు గురిచేసి వారికి అలవాటు చేయడం జరిగిందీ. 

ర్మాశి పాఠళాలలు పెట్టించి యువకులకు అక్షర జానంతోపాటు 

దేశమంటే ఏమిటో, తో పోరాటం ఎందుకో వివరిస్తూ దోపిడికి 

వ్యతి దేశంగా సాగుచున్నదని క దున్నే వానీశే భూమి ఉండాలని 

దున్నని పానీకి అసలు భూమెందుకని చెప్పట మేకాక ఆచరణలో 

(వతిసీత్యం కోండ్థారా చూస్తున్న నంఘటనలన్ని చెప్పటంతో 

జారీని విజ్ఞాననంతులుగా బేసేది, 

[గ్రామంలో వు సమస్యయై నా వరీష్మా.6 మై మైనొ (వజ 

లందర సమక్షములో తీర్పులు ఉమగుతురడేవీ, అందువల్ల లంచ 

గోండితనంగానీ ఏ ఒక్ వతం కామ్ముగాచే విధానం లేకుండా 
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పోయింది. గామం ఆంతే మనందరిడి. ఏదో వెనుకటి దొర 

అదో లేక సెత్తందార్లదోకాదు అని (గ్రహించి నడిచే స్థీతికి 
దరుకుండి జనం. ఆరోగ్యానిడివస్తి జరం వచ్చినా, దగ్గు 

ఏడి శం పటినా ఏ ఉయాంనికో ఘాకతానివే వదిలేసి కోడిపిలలు, 

ఇెంకాయలు కొట్టి మొక్కితే పోదని విడమరచి. చెప్పటం 
జరిగేది, బౌండ్రవాడు (కిన్నెరివాతు) మం'తించిన ఉదుపాగతో 

పోడని ఆచరణలో వారికి మందులు ఇంజెక్షనులు స్వయముగా 

బుచ్చి జబ్బులు నయం చేసేది. 1948 లోనే వెద్ద ఎత్తున 

గతర సోకింది (కలరా సోకింది). శోజూ పదులు వందల 

సంఖ్యలో |గామాలలో గ్తరకు ఐలియైపోతున్నారు (వజలు. 

ఆ గమయంలో ఈ దళాలు పెద్ద ఎత్తున కదిలి కలరా 

నుందులు, టరాలు యివ్వడం ఉరిగింగి. నాడు ఎంత మూడ 

నమ్మకముందో చూడండి, కలరా సావన హ్య_కి యింటికి 

ఎవరూ పోకపోవటం అటుంచ్చి చచ్చిన వారిని పూడ్చి చెట్ల 

వానికి నైతం సాహసించేవారుకాదు. గత్తర అంటే అదేదో 

పెద్ద చయ్యం, భూతం, పిశాచం లని నమ్మేది. ఇక జౌండ్ర 

వారికి గత్తర వచ్చిందంటే పంటపండీన క లెక్క. డబ్బు, 

ధాన్యం, కోళ్ళు, గొర్ల, కల్లు సారాయి అెగ్యశ్రాగి తినేవారు, 
రాతులందు తూలుతూ గడపకింత ఫసుష్పరాన్తూ పోయేవారు. 

“ఓఎ్మహీంక్రీం' అంటూ ఖజార్లు తిరిగేవారు. చచ్చేవారు చచ్చిన 

తర్వాత కలరా ఆగిపోగానే ఇక దాటుడు తీయాలంటూ మేక 

పోతుల, గొ రిపోతులను అమ్మారికి బలియిచ్చి నాగా చెక్కి. 

చేళులు దుల్లుపుకునినారు. 
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అందుకే దళాలు చచ్చి సవారిని న్యయంగా మాను కెళ్ళి 

పాతి వెట్టడంతోనహా అన్ని విధాల [ప్రజలకు ఆందగా నిలిచేది" 

షా [గామంలో దాదావ 100 మందవరకు bens 

అడవికేశవాస్పరం, ఎజ్బగొల్లపహోడ్, మేకలగట్టు, నులక 

దండాలలో మా! గామ దళాలు మందులివ్యటము, రబ్చినేవారిన 

మోసు కెళ్ళి పూడ్చి వెట్టడములాంటే సనులు చేసీ [సజల మన్న 

సలను పొందింది. 

నోడు పంచిన భూపుల వివరొలు 

మా (గామంరో దొరలగు శ్రీ నెల్లుట కేశవరావు, 

శ్రీ లింగాల వెంకట రంగారెడ్డి, (క్రీ రంగరాజు కేశవరావు 
ఇంకా (శ్రీ మంగు సింహో దిగారలవి న్వంత సే సేద్యానికి కొంత 

వంచి Sait భూములను వారి పళువులను,వనిముద్దిను, ఒసు 

ఖను (గాము పేమిటీలద్వారా పంపకము చేయటము" ఇరిగింది, 

నాడు పంచస భూములలో అత్యధిక భాగం నేటెకి దొరల 

దానాలకింధ, వినోవాభాచే గారికి భూదానను [కింద నాడు 
పాకీ వంచిన భూములనే ఏపేరుశో నె తేనేమి పేదలు నేటికి 

కాసుచేనూ జీవిస్తున్నారు. 

1) మంచినీళ్ళ దావి 10-00 ఎకరాలు గొల్లవాధికి 
2 గంగ బాపి 41.06 ఎకరాలు పర్జెరచారికి. 

ల చోల్లల్ల పొలం, కుతికపంపు, మొద్దులపంపు దాదాప 

$00.00 ఎకరాలు హరిజనులకు. 

4) గరుగుబావి ఆయకట్టు అత్యధిక భాగం గౌండ్ల 

వారికి (నాడు పరిక" కల్లుగీత రదువభ పర్యా 

మ్నాయ జీవనోపాధి కలిగీంచుటకు శీననీఏర్సాట్సు) 
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ర్) సాముకుంట-గరుగువావి మరికొంత బాగం (మాల 

మాదిగలకు) హరిజనులకు 

గ్ర) పడమటి పంప్ప వద్మళాలి మొదలగు చిల్లర జాతులకు 

1) జాఫరగూడెం - మండెల గూడెంలలో వున్న 

శ్రీ సింహాదిగారి చూ ములు మాలమాదిగలకు 

పంచడం, ఇందులో 80.00 ఎకరాలు మాదిగవారికే 

యివ్యటం కరిగీండ్, 

బలవంతంగా లాక్కున్నవి తిరిగి యిష్పించుట 

1) తీగారపు దావి 

ీగారపు పోళయ్య ఆనే హరిజమని పొలం తిరిగి 
షు న పంభులుగారినుండి లాగి యివ్వటం జరిగిం ది. అట్టి 

బాబ నేటి! హరిజన [= త్తు సాందీసముతోనే డరిచి, 

2) గౌడవారి ఇల్లు : 

లగి శెట్టి పావై పయ్య మొదలగువారు గేతె రామస్వామి 

గౌడ కుటుంనీకుని యిల్లు మిమర్తి [కిందనే లాక్కొన్నారు. 
దాన్ని తెర్సిగ్ ఆక మింపజేయడంతో నేటికి ఆ యింట్లో కోతై 

రామస్వామి కుటుంబము కాపురం చేస్తున్న ది. 

oy పోరంబోకు, పంచరాంయి భూములు మరెన్నో 

భూములులేని పేదలకు పంచటం జరిగింది, 

కీ) కోలు దార వేదకల్లు రచ్చుపరచడం, లబంవాడీరివి, 

ఇతర ఇజాతులవారిని తరిగి యిప్పీంచిన్ నంఘటనలు కోకొల్లలు' 
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వాటి నన్నిటిని రాస్తూపోతే తరగవు. అందుకే కొన్ని 
మ్యాత మే మచ్చుకు చూపటం జరిగింది. 

ఇవ్వన్నీ రక్ వైపు నిజాం పోలీసు, రజాకార్లు వెిరుచక 

పడుతున్నా, విధి విరామం లేకుండా (1పాణాలకు తెగించి వారితో 
పె స్రోరాడుతూనే మరో వైపున భూముల పంపకము, రాజకీయం 

గాను, సాంఘికంగాను [ప్రజల్ని గై తన్యవంతులుగా గావించుచు 

మూఢ నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా సోరాడుతు ఎంతో కృషి 

చేయడం జరిగింది, 

జక్క మాటలో చెప్పాలంసే (గ్రామాలలో అంతకు 

ముందున్న దోపిడి, వెత్తనం, దొరతనం స్థానంలో ఒక [కొత్త 

జీవనం (సాఠంభ మైంది, 

ఈ ఫోరాట ఫలితాలు 

-— ఈ పోరాటం : నిశాం రాజరిక పీఠాన్ని కూకభెవేశ్ళశో 

పెకలించి వేసింది తిరిగి చిగురించకుండా. 

— ఈ పోరాటం: సంస్థానాలను, జాగీరులను, దొరతనం 

దోపీడీలను (బద్ధలు కొట్టింది. 

ఎ ఈ పోరాటం : అంటరానితనం, అస్సృక్యతను తూర్పార 
పట్టింది. 

— ఈ పొరాటం : మూఢ నమ్మకాలను, కులతత్వ, మత 
తత్వ పరదాఖను చించిపారేని?ది, 

— ఈ సోరాటం ; (గ్రామాలలో స్వాతర్యత్యం అంటే ఏమిటో 
క్షళార చూసేటంకాదు, విజ జీధతంజో అనుభవింప 
జేసీంది, 
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—_ ఈ పోరాటం : ఆదే తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ 

పోరాటం, ఎలాంటి డోపిడిలేని ఒక ఏనూతన వ్యవస్థను 

(సజల ముందుంచింది, 

—- ల పోరాటం : కులమత భదాలను వ్వేపించింది. ముస్రిం 

మతో న్మాదాన్ని వ్యతికేకిన్తూనే హిందూ ముస్తీం ఐక్య 

తక హోరాడీంది, 

మా |గామంలో ఇంత పోరాటం జరిగినా ముస్తిం మతో 

న్మాదం రగులకుండా చూచింది, అంభీకాడు, వారి ఇండ్లు, 

ఆస్టిపాస్తులకు ఏలాంటి వోని జరుగకుండా రాపాడటము 

జరగింది. వీరు గామం వీడి వెళ్లినా రజాకార్తతో కలినీ రాక 

సత్యం ఇయరేద. 

ఒందుకే నాడు |గానూలలో బహిరంగ సభలలో మేము, 

అందులో నేను ఈ ,కింటి పాటను బాగా పాడేది. ఒక విధంగా 

ఈ పాట నాకు బాగా నచ్చింది. దళ నభ్యులు, గ్రామాలలో 
జగం ఈ పాటనే నాడో మళ్ళీ మళ్ళీ పాగించేవారు. 

“ఖ౬ర్ దార్ ఖబర్దార్ 

సై జాం పాదుషాహే 

కానినత్వ విముక్తికై 

రాషసత్య నాశము"కై 

హిందూ ముస్తిం పీడిత 

(శమ జీవులు ఏకమై 

తమపై స్వారిచే'సే 
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దేశముఖుల (ప్రతిఘటించి 

(పజాకోటి పోరుతుంది. 

ఖబర్ దార్ ___ ఖబర్ దార్ 

నైజాం పాదుషా పే" 
ఇది ఊరికే రాలేదు. ఎరతీమంది వీరుల ఎలిదానిం 

తోను, త్యాగాలతోను వచ్చింది. 

ఆ అమర వీరులను నాడు నేడు వనికిమాలిన వెదవలని, 
తీండిపోతులని, లూడీకోతులని, ఆరాచకళక్తులని, దోపిడి 

ముఠాలని ఏవేవో ముద్దు పేర్లతో, మాసవ ర కర్తం (కాగే నీచులు, 

లంచోగొండులు, పుందకోరులు, [పజల ధని మాన ప్రాణాలను 

బలిగొన్న రాక్షసులు, [శమళ క్రిస్ దోచుకుంటున్న వాళ్ళు ఈ 

ముద్దు పేర్లతో పిల్చినంత నూ(లాన చరిత, చర్మిచ గాకుండా 

పోతుందా * క 

చివరకు 194౪ సెఫైంటర్ in నుండి 17 లేదీలలో 

భారత (పభుత్వం నిజాం "సైట్ పై జ, యన్. తౌచరిగారి 

నాయకత్వాన సైనిక చర్య జరపటంలొ తెలంగాణా సాయుధ 

ర కాఎగ గెరిల్లా బె పోరాటం మరో మలుపు తిరిగింది 

ఈ మలుపు భూమికోనం, కలు క్షికేసం, స్వేచ్చకోన సం 

నేలకొరిగిన అమరయోమఘల అకు ఈ మలుపు పూర్తి 

చేస్తుందో లేక మరే విధమెవ బాటను న్రేస్తుం దో భవిష్యత్తుకు 

వదలి వేద్దాం. (వతీకుంటే వేచి చూద్దాం లో 

వో 



శ్రీ పేర్వారం జగన్నాథం రచించిన “సాహిత్యావలోకనం'' 

లోని “| పజాసాహిత్యం-తెలంగాణా విమోచ నోద్యమం"” అనే 

వ్యానం చదివి సొందిన మధురానుభూతితో శ్రీ సెర్మాంద్ర 

యాదగిరి శ్రీ పిర్యారం జగన్నాధంకు రాసిన లేఖ. 

కుల్ 
చి॥ జగన్నాథం ను దీవినూ ,.+ 

అలీ 

సీపు వాసిన “సాహిక్యావలోకనం'*' అను వ్యాస సంపుటి 
నాక్ మొన్న (పేమ పంసిన ఈ [గంధం కివాజీద్వారా అందింది. 

(వాసిం 6 జగన్నాథుచు, వంపింది (శీనాధుడు, అందిం 

వంది శివాటి; నేను చోటీలెంది |పకాంత వాతావరణంలో ఏకాం 

పంగా ఉండే పట వృక్షం నీడలో; అందుకే అన్నీ (ప్రత్యేకతలే. 

ఆ రోజు మన హైస్కూలుకు వచ్చి ఆ వెనువెంటం 

వెరి క్ష. లెలిసిండి. ముందు తెలిస్తే నేనూ పొట్గొన 

వాన్నీ, లకే 

ఖ్ (గ్రంధంలో pres త్యం తెంంగాణా వ్మోచ 

రోధ్యుమం'" అను వనం చదువుతున్న సరం “ల వాస్త 

వంగా నాకు నేను, మరిఓిఖోయి దాదాపు శీల్ నం.కాలు వెనక్కి 
ఖెక్డి నట్లుగా అనుభూతి hae నాటి గొరిల్డాగా 

ఉహ్నానా | అని అనిపీంచింది. నేను కూర్చుండి చదువుచున్న 

(పదేశం, నా పొలం వద్దనున్న మజ్జిచెట్టు స్ (ఇక్కడ 

(వతిరోజు కూర్చుండటం సహజమే) “వద్ప్వునా సి తల పైకెజే 

నడికె, సరిగ్గా ఉత్తరాన మన [గాదు పొలిమెరలను కాసలా 

కాస్తున్న, "హిమాలియాలలాంటి పెద్దగట్టు, తూర్పున వమన 

చావులప వర్ద ఉన్న చిన్నబోళ్ళు, వీలు చెటువు గట్టు, మరీ 

వాస్త వెనుతిరిగితే మస పీరుడు సరార్థయి పాపన్న నిర్మించిన 

కోల'పె అమరుడు రాంమల్ల య్య నిటారుగా నిలుచుండి 
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గామాస్ప్సి [గామ [పజలను సత్యే కించి మా గొరిల్లా దళాలను 

హెచ్చరిక చెయుటకు సంసీద్దుడై ఉన్నట్టుగా భాపిం చాను. 

చుదుక్షలాంలోనే ఈ (వదేళాలన్నీ కలిసికట్టుగా తిరిగి నన్ను 

వెలవెలబోతూ దయనీయంగా పిలిదినట్టయింది. మరో నంక 

నా వరి పొలం కావలి, 

నాడ గెరిల్లాగా రజాకారు ముష్కరులు బెటువైవు 

సుండి వచ్చి ఏ విపత్తును సంభవింసచేస్తారో యని వారిని కనీ 

పెట్టి ఎదుర్కొానటం కొరకు గ్రామ గెరిల్టా దళసభ్యులు ఎదురు 
తెన్నులు చూస్తూ మాపేసీ గాయటం నాటి పని. నేడు ఒక 

ఆకోక్తునిగా శ్లీవికాధారం కొరికు వేనుకున్న ఈ వరి పైరును 

ఈ పఠకవులు ఆ కాస్స మేసపోతే తింశికే తీప్పలౌళుందని 

గొపలా కాస్తున్నాను. అందుకే పఠన్సర' విరుద్దమెన ఈరెంధు 
సంఘటనలు నా కళ్ళముందు సాషాత్తు నిలుచున్న వి. 

నీ వ్యాసం ఇంకాస్త ముందుకు వెశ్ళేనరికి నాగుండెల్లో 
గునపాలు పెట్టి పెకిలీంచిసట్లుగా, నానెత్తిన సమ్మెట దెబ్బలు 
పడుచున్న ట్లయి కళ్ళల్లో సీచ్ళుకమ్మటమేకాదు, [పవాహంలా 
జారటమే జరిగింది. 

నోడు జొల్నా ఖమ్మం మిటటిరీ కాన్నం, పేషన్ కాంపు 

లలోని భాదలను అందరితోపాటు నేను ఆనందంతో అనుభ 
వించాను. కాని సి శ న్యాసం అంతకన్నా బాధను కలిగిం 
చింది, ఒక గణం ఎడిపించింది మరోతణం ముందుకు నడు 
వంటూ వెన్ను తట్టి హెచ్చరించింది, 
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ఇదిగో నీ వ్యాసంలోని ఈ వాక్యం “రార చీకట్లలో 

రాలుతున్న నెగళ్ళు మండుతున్న తెలుగు తల్లి గుందెలా 

శనుపీంచేవి; ఓటమి పొందిన నాడు ఆ నెగ శే అమర వీరు 

లకు బిళకులుగా మారేవిో... అవును నీ వన్నట్టుగా అ నెగళ్ళే 

చితులుగామారి నాతో కలిసి పనిచేసిన అమరులైన ఆ వీర 

యోధులు ఒక్కొక్కరే నా కళ్ళముందు నిలుచుండి నవ్వుతూ 

మృత్యువును ఆహ్వానించు చున్నట్లు అనిపించింది. వారి వీర 

మరణ స్మృతులు వెండితరవై కదిలిపోతున్న బ్లనిపించింది, 

ఆ అమరులను చూడగానే ఓక వంక సిగ్గుకో తల  వంచుకోవా 

అనిపించింది. మరోవంక ఆ అమరవీరుల నరననే వృండే 

మహద్భాగ్యం కలుగనందులకు ఎకుపు దాధాను. ఏది ఎమైనా 

చః న్యాసంలో ఆ అమరపీరులను జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని హృదయ 

పూర్వక జోహార్లు అర్సించే మరో అవకాకం కల్పించావు 

గనుక సీకు కృతజ్ఞతలు, 

నాటి చర్మితలను తిరగేసి ఆనాటి గాధలను బాధలను 
నేటి యువ నమాజానికందించి ఆ సాం స్పూర్తి రితో ఇప్పటి 

తరాన్ని ఏ కాస ముందుకు సగిపీంచే ఆశ్ యం నెరవేరాలని 

అందుకు నీ రచనలు తోడ్పుడగలపని నమ్మేవారిలో 

నే నొర్కడిని. 

అయితే నాలాంటి వారికి నాటి గాధలు, బాధలుగా 

పరిణమించుచున్నని. ఎందుకంటే మీరు, మీలాంటివారు 
వ్యాసాలలో పుస్తకాలలో లేక ష్మతికాముఖాన (వచురిందే వాటిని 

చూసేసరికి గుండెలు. పగిలినంత సనౌతుంది. చివదికు అకు 

ధారలతో పూర్చొతుంది ,ఆవేధన. 
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ఈ లేఖతో మీ వ్యాస సంకలనాన్ని నేను మెచ్చుకొని 

(ప్రశంసా స్మతం [వాసే అంత యోగ్యకాలేదు; సురి ఏమర్శ 

చేసీ చూపే స్థాయిలేదు. 

అందుకే, ఎందుకో |చాయాంనిపించిండి, ఎమిటో 

(వా సేకాను, 

నాకున్న దంతా, నాటి హోరాట ఫలిరాలు, గావాంటి వారు 

ఆశించిన ఆశయాలు కల్లలె పోతున్నందులకు దాధ, పురో 

[పక్క సీన్స సీలాంటే వారు నాతి చర్మీతను దన్నదుస్నట్టుగా 

చ్యిటించి నేటి యవసనావశానికి స్పూరీని అరిగెంచే విధంగా 
ఆండించినందుంకు ఎంతో నంతృషప్తి ఆ సండృష్లిరోటే 

ఈ లేఖ |వాశాను, బరుప్పదించుతున్నాను. 

ఇట్లు 
అము దు 

భిలాషాహపురం పెర్మాండ్ల యాదిగిరీ 

22.6_1982 




